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HOOFDSTUK 1 | INLEIDING 
 
 

1.1  Aanleiding 
 
Vanuit ‘De Huurwoordenaar’1 (stagebedrijf) was er de vraag om enkele crossmediale bedrijven in 
Nederland in kaart te brengen. Hierbij was het vooral de bedoeling om te onderzoeken wat de 
onderlinge verschillen en overeenkomsten waren in zowel de opvattingen over de term crossmedia 
als de praktische manier van werken met deze term.  
 
Na wat vooronderzoek werd al snel duidelijk dat er verschillend over de betekenis van crossmedia 
wordt gedacht en dat bedrijven op uiteenlopende wijze met deze term produceren. Toen er vanuit 
‘De Huurwoordenaar’ een andere stageopdracht werd gegeven, besloot ik zelf verder te gaan met dit 
onderzoek en het samen te voegen met de afstudeerscriptie.  
 
Tijdens het lezen van literatuur over het onderwerp crossmedia viel op dat er ook in de literatuur 
verschillende standpunten zijn over de term crossmedia. Daarom is ervoor gekozen om deze term te 
deconstrueren, zodat duidelijker wordt wat crossmedia precies inhoudt. Daartoe zullen in deze 
scriptie de verschillende standpunten uiteengezet en geanalyseerd worden.  
 
Hannele Antikainen, Sonja Kangas & Sari Vainikainen stellen in hun artikel Three views on mobile 
cross media entertainment dat “Cross media is a puzzled term used differently in various industries.”2 
Alleen deze zin is al genoeg aanleiding om te onderzoeken hoe de term dan wordt gebruikt en 
waarom het een gecompliceerde term is. 
 
 

1.2  Context 
 
Type crossmedia in bij Google en er komen meer dan twee miljoen pagina’s waar de term in 
voorkomt. Vele artikelen en blogs gaan in op het onderwerp. Maar er lijken veel verschillende 
opvattingen over crossmedia te zijn. In een interview met Rotterdamse studenten zegt Peter Luit, 
onder andere crossmedia consultant: “Crossmedia is een heel breed containerbegrip. Iedereen geeft 
daar zijn eigen invulling aan.”3 
 
Daarnaast blijken er in de literatuur verschillende termen voor eenzelfde uitleg voor te komen of juist 
verschillende definities bij dezelfde term. Zo komen in de context van crossmedia begrippen voor als 
transmedia (Henry Jenkins), intermedia (Daphne Dijkerman), convergence (Gracie Lawson‐Borders, 
Jenkins, Henk Blanken & Mark Deuze) en multi‐channeling (Antikainen, Kangas & Vainikainen). Ook 
het begrip web 2.0, waarbij interactiviteit centraal staat, heeft raakvlakken met crossmedia. Het is 
belangrijk om al deze termen nader te bestuderen, om zo crossmedia goed te deconstrueren.  
 
 
 
 
 

                                                            
1 ‘De Huurwoordenaar’ is een tekstbureau en onderdeel van het samenwerkingsverband ‘Total Experience’. 
Hierbinnen werken drie bedrijven samen aan crossmediale commerciële uitingen.  
2 Antikainen, Kangas & Vainikainen 2004: 7. 
3 http://www.vimeo.com/1380808?pg=embed&sec=1380808: 2.15 min. 
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1.3  Vragen 
 
Zoals gezegd zal de deconstructie van crossmedia centraal staan. Vervolgens is het belangrijk om te 
kijken welk effect deze deconstructie heeft op zowel de theorie als de praktijk. Hiertoe zullen 
uitingen in theorie en praktijk bestudeerd worden en zal ook de context van crossmedia erbij 
betrokken worden. De hoofdvraag die hieruit voortvloeit, is de volgende: 
 
Op welke manier kan de term crossmedia gedeconstrueerd worden als gekeken wordt naar de 
uitingen hiervan in zowel het bedrijfsleven (de praktijk) als in de literatuur (de theorie), welk effect 
heeft deze deconstructie op genoemde uitingen en in hoeverre hangen synoniemen van crossmedia 
samen met de term crossmedia? 
 
Om deze uitgebreide vraag goed te kunnen beantwoorden, zijn enkele deelvragen opgesteld. Deze 
zullen in vier hoofdstukken behandeld worden. Omdat de eerste drie deelvragen nauw verbonden 
zijn, worden zij in hetzelfde hoofdstuk besproken. De andere drie deelvragen vormen elk een apart 
hoofdstuk. Hieronder is achter de vragen vermeld in welk onderdeel zij voornamelijk naar voren 
komen. De volgende deelvragen zijn ontstaan uit de hoofdvraag: 
 

• Wat is crossmedia en wat laat deze term zien? (paragraaf 2.1 en 2.2) 
• Waarom is deconstructie van de term crossmedia nodig? (paragraaf 2.3) 
• Hoe kan de term crossmedia gedeconstrueerd worden? (paragraaf 2.4) 

 
• Welke begrippen worden in de literatuur als synoniem gezien voor crossmedia en hoe is dit 

wel/niet te onderbouwen? (hoofdstuk 3) 
 

• Op welke manier maken crossmediale bedrijven in Nederland gebruik van crossmedia en in 
welke opzichten verschillen hun opvattingen over crossmedia van elkaar? (hoofdstuk 4) 

 
• In hoeverre komen de uitingen over crossmedia en de synoniemen hiervan in de literatuur 

overeen met de praktijkhandelingen van Nederlandse crossmediale bedrijven? (hoofdstuk 5) 
 
 

1.4  Hypothese 
 
De hypothese bij hiervoor genoemde hoofdvraag is dat crossmedia geen op zichzelf staand begrip is 
met een standaard definitie, maar een algehele omschrijving van de huidige mediamaatschappij. 
Ontelbare reclamevormen voldoen aan de vele omschrijvingen van crossmedia. De hypothese omvat 
dan ook dat crossmedia ‘slechts’ een vorm van technologische vernieuwing is en dat de verschillende 
vormen daarbinnen beter gedefinieerd dienen te worden. 
 
Door de synoniemen van crossmedia in kaart te brengen, zal duidelijk worden dat crossmedia in 
segmenten kan worden opgedeeld, waardoor deze maatschappelijke mediavorm beter te duiden is. 
Volgens de hypothese zal uit de analyse van zowel theorie als praktijk onderstreept worden dat 
crossmedia niet als vast begrip moet worden gezien, maar als overkoepelende technologische vorm 
van het huidige medialandschap. 
 
Verwacht wordt dat zowel in de theorie als in de praktijk verschillende definities naar voren zullen 
komen en dat deze elkaar steeds deels overlappen of zelfs dat er verschillende termen synoniem van 
elkaar blijken te zijn. Na de deconstructie zal gepoogd worden een duidelijk model op te stellen 



 

7

waarin alle mogelijke vormen van crossmedia uiteengezet worden en dat vervolgens, mede dankzij 
dit model, een stelling kan worden genomen over de plaats en betekenis van crossmedia. 
 
 

1.5  Methode 
 
De methode voor het onderzoek in deze scriptie is tweeledig. Er vindt zowel een exploratief 
cultuurwetenschappelijk onderzoek als een kwalitatief vragenlijstonderzoek plaats. Het exploratief 
cultuurwetenschappelijk onderzoek zal de theorie bestuderen. Hierbij wordt gekeken hoe theoretici 
de term crossmedia omschrijven en welke verschillende termen gebruikt worden voor dezelfde 
uitleg.  
 
Vanuit de praktijk, in dit geval het bedrijfsleven, wordt gekeken naar crossmedia als commerciële 
uiting. Centraal staat de manier waarop bedrijven aankijken tegen en omgaan met crossmedia en in 
welke opzichten bedrijven hierin onderling van elkaar verschillen. Vanuit de stageperiode is duidelijk 
geworden dat bedrijven verschillend denken over de betekenis en reikwijdte van crossmedia. 
Daarom is er gekozen voor een vragenlijstonderzoek. Deze is aan verschillende bedrijven die werken 
met crossmedia voorgelegd en zodoende kan in kaart gebracht worden hoe crossmedia in de praktijk 
ervaren en gebruikt wordt.  
 
De literatuurstudie is exploratief, omdat niet alle aspecten van crossmedia in kaart gebracht kunnen 
worden in deze scriptie. Zoals gezegd is crossmedia erg breed en ook zijn er wellicht nog meer 
vormen van crossmedia dan tot nu toe bekend is. Het vragenlijstonderzoek is kwalitatief, omdat het 
belangrijker is om te kijken naar de denkwijzen van bedrijven over crossmedia, dan naar statistieken 
over zaken rondom crossmedia.  
 
 

1.6  Opbouw 
 
In hoofdstuk 2 zal allereerst gekeken worden naar wat de term crossmedia op zichzelf zegt. Daarna 
zal uiteengezet worden wat deconstructie is en waarom het gewenst is om dit toe te passen op 
crossmedia. Om tot een goede deconstructie te komen, wordt eerst de theoretische context van 
crossmedia uiteengezet in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens een analyse gemaakt van 
het gebruik van crossmedia in de praktijk.  
 
Door deze analysehoofdstukken kan een begin gemaakt worden met de deconstructie van 
crossmedia en kan (in hoofdstuk 5) gepoogd worden een nieuw, goed model op te stellen van 
crossmedia. Dit gebeurt door eerst de verschillen en overeenkomsten tussen theorie en praktijk te 
bestuderen. In hoofdstuk 6 tenslotte vindt de volledige deconstructie plaats en wordt er gekeken 
naar de gevolgen van deze deconstructie op zowel de theorie als de praktijk. 
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HOOFDSTUK 2 | DE NOODZAAK VAN DECONSTRUCTIE 
 
 

2.1  De term crossmedia 
 
De term crossmedia duikt de laatste jaren veel op. Het is echter niet te traceren wanneer of door wie 
deze term voor het eerst is gebruikt. Astrid van Pluuren & Michel Groenveld stellen dat crossmedia 
als concept niet zozeer nieuw is, maar dat de term en vooral ook de schaal waarop deze term 
gebruikt wordt wel nieuw is.4 Toen bedrijven met traditionele media5 erachter kwamen dat de 
nieuwe media groot succes hadden, bleek samenwerking de beste oplossing om deze bedreiging om 
te vormen tot een kans.6  
 
Ook al is het niet duidelijk wanneer de term is ontstaan, het is wel duidelijk dat er geen eenduidige 
definitie van crossmedia bestaat.7 Alle definities hebben wel enkele gemeenschappelijke kenmerken 
en wijzen enigszins in dezelfde richting, maar er is geen complete eenheid in de definities. De meeste 
theoretici, waaronder Harry Van Vliet en Antikainen, Kangas & Vainikainen, vermelden dit zelf ook bij 
het geven van hun eigen definitie, maar nergens is te vinden dat dit van essentieel belang is.  
 
Vrijwel alle personen die spreken of schrijven over crossmedia, zijn het erover eens dat de term 
wellicht nieuw is, maar het gebruik ervan niet.8 Zo schrijft Van Vliet dat er zelfs in de jaren ’50 van de 
vorige eeuw al vormen van crossmedia waren, zoals het bellen naar een televisie‐uitzending of het 
sturen van tekeningen die vervolgens werden gebruikt in een programma.9 Voorgaand voorbeeld 
heeft ook veel weg van termen als multimedia en convergence. In het volgende hoofdstuk wordt 
dieper ingegaan op deze overlap en worden de overeenkomsten en verschillen hiertussen 
uiteengezet. 
 
 

2.2  De inhoud van crossmedia 
 
Hier volgen eerst enkele citaten van theoretici die crossmedia hebben gedefinieerd. 
 
Indira Reynaert: 
“Er is sprake van crossmedia indien er een kruisbestuiving bestaat van verschillende media zoals 
theater, film, televisie, radio, print media, internet, games, mobiele devices en live evenementen, 
waarbij de verschillende media mediumspecifieke betekenissen communiceren welke deel uitmaken 
van een universeel doel.”10 
 
Harry van Vliet: 
“Het werkveld van crossmedia content bestaat uit het onderzoeken van de onderlinge relatie van de 
content, de kanalen en de keten, waarden, ervaringen van gebruikers, de doorvertaling hiervan in 
crossmediale strategieën, producten en diensten voor organisaties, burgers en consumenten.”11 

                                                            
4 Van Pluuren & Groenveld 2007: 10. 
5 In deze scriptie zijn traditionele, oude en offline media hetzelfde. Tevens wordt met nieuwe, digitale en online 
media ook hetzelfde bedoeld. 
6 Van Pluuren & Groenveld 2007: 10. 
7 Lawson‐Borders 2006: ix. 
8 Van Pluuren & Groenveld 2007: 10. 
9 Van Vliet 2008: 10. 
10 http://www.slideshare.net/somethinnew/crossmedia: slide 2. 
11 Van Vliet 2008: 26. 
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Iets verder in zijn artikel stelt hij: 
Crossmedia =  

• Digitaal én analoog; 
• Meerdere middelen inzetten, met eenzelfde doelstelling; 
• Middelen in combinatie en in wisselwerking.12 

 
Astrid van Pluuren & Michel Groenveld: 
 “Er bestaat nog geen eenduidige theorie over de precieze betekenis van crossmedia.”13 
Zij stellen echter eerder in het boek impliciet toch een definitie voor van crossmedia, namelijk:  
“Een samenwerking tussen traditionele en nieuwe media”.14 
 
Zoals na drie definities al blijkt, wordt er niet eenduidig gedacht over de term crossmedia. Daarom 
wordt nu eerst gekeken naar de term zelf en zal vervolgens meer in de context worden gezocht naar 
hulpmiddelen om crossmedia te kunnen deconstrueren. 
 
Crossmedia. Een nietszeggend woord. Cross (kruis) laat zien dat het gaat om een “kruisbestuiving van 
media”15, maar eigenlijk is er verder niets op te maken uit de term. Om te bestuderen wat de inhoud 
is van crossmedia is het dus noodzakelijk om verder te kijken dan het woord zelf en ook de context 
erbij te betrekken. Zodra dit gebeurt, is te zien dat er nogal wat mediaterminologie overlapt.  
 
Zoals in paragraaf 2.1 al werd genoemd, is het gebruik van crossmedia niet nieuw. De voorbeelden 
van Van Vliet vallen inderdaad ook onder de noemer crossmedia. Opvallend is dat deze voorbeelden 
ook te gebruiken zijn om de term interactiviteit uit te leggen. De vraag is dan of crossmedia en 
interactiviteit dezelfde inhoud hebben onder een andere noemer, of dat het één onderdeel is van de 
ander.  
 
Ook andere, oudere termen dan crossmedia vertonen grote gelijkenissen met de gegeven definities 
door theoretici. De term multimedia bijvoorbeeld heeft grote raakvlakken met crossmedia, ook al is 
hierbij het duidelijke verschil op te merken dat multimedia verschillende media naast elkaar betreft, 
terwijl bij crossmedia verschillende media door elkaar worden gebruikt. Wel is het zo dat 
multimediale technologieën nodig zijn voor het gebruik van crossmedia. Ook hier is dus een overlap 
te zien in termen. 
 
Een stap verder gaat de term intermedialiteit. Dit begrip behuisd namelijk het gebruik van 
verschillende media in één uiting. Ook bij crossmedia draait het om verschillende media ‘gekruist’ in 
één uiting. Bijvoorbeeld het gebruik van zowel televisie als sms‐berichten bij het programma Idols. 
Het is maar de vraag of dit veelvoorkomende voorbeeld van crossmedia wel echt gaat over 
crossmedia, of over intermedialiteit in een nieuwe term. 
 
Daarnaast lijkt crossmedia kenmerken te vertonen van remediatie. Remediatie is het gebruik van 
eigenschappen van een oud medium in een nieuw medium. Dit gebeurt niet altijd letterlijk bij 
crossmedia‐uitingen, maar kan wel het geval zijn als bijvoorbeeld bij de 53j8 gebruik wordt gemaakt 
van een oud aanplakbiljet op internet om Mr. X op te sporen.16 

                                                            
12 Ibidem: 58. 
13 Van Pluuren & Groenveld 2007: 22. 
14 Ibidem: 10. 
15 http://indirareynaert.web‐log.nl/  
16 Bij de 53j8 worden via verschillende media aanwijzingen gegeven over een mysterieus persoon. Deze loopt 
ergens in Nederland en moet aangesproken worden om ontmaskerd te worden. De aanwijzingen komen zowel 
via radio, internet, mobiele telefoon, aanplakbiljetten, etcetera, en soms gecombineerd, zoals in het voorbeeld 
van een oud aanplakbiljet op internet. 
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Tot slot is daar het fenomeen internet. Daarin worden juist verschillende media samengevoegd en 
door elkaar gebruikt. Televisie‐uitzendingen kunnen worden teruggekeken, radioprogramma’s 
beluisterd, krantenberichten gelezen, etcetera. Verschillende van de genoemde definities van 
crossmedia zouden ook kunnen gelden voor internet. Maar de definitie van bijvoorbeeld Reynaert 
gaat weer een stap verder en kan in dit opzicht niet in alle gevallen gelden voor internet. 
 
Nu getoond is wat de term crossmedia inhoudt en dat dit brede begrip veel overlap heeft met haar 
context, zal duidelijk worden gemaakt waarom deconstructie noodzakelijk is en hoe dit in zijn werk 
gaat. Vervolgens wordt in het volgende hoofdstuk dieper ingegaan op de context en zullen de 
overeenkomsten en verschillen hiermee uiteen worden gezet. 
 
 

2.3  Deconstructie gewenst 
 
Zoals uit de vorige paragraaf is gebleken, is totaal niet duidelijk wat crossmedia precies is en hoe 
deze term zich onderscheidt van andere begrippen uit de mediaterminologie. Als blijkt dat de term 
zoveel overlap heeft met andere termen, komt de vraag naar voren waarom er een nieuwe term is 
geïntroduceerd. Wat crossmedia zo bijzonder maakt, is niet op te maken uit de definities, omdat 
deze ook gelden voor andere, oudere termen. Juist hierom is de deconstructie van het begrip 
crossmedia noodzakelijk.  
 
 

2.4  Hoe de deconstructie werkt 
 
Deconstructie is een filosofisch begrip. Jacques Derrida heeft in de jaren ’60 van de vorige eeuw de 
basis neergelegd van de deconstructie.17 Hij paste dit toe op de exacte wetenschappen en stelde dat 
door deconstructie de interne logica vanzelf naar boven komt. Niall Lucy heeft Derrida’s werk grondig 
bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat het ontdekken van structuur de kern is van 
deconstructie.18 Daarnaast stelt Lucy dat het belangrijk is om het te deconstrueren concept in relatie 
te zetten met haar omgeving.19 
 
In de volgende hoofdstukken zal dan ook op bovenstaande manier de term crossmedia 
gedeconstrueerd worden. Door te kijken naar de tegenstellingen in het discours rondom crossmedia 
zal de inhoud van crossmedia stukje bij beetje blootgelegd worden. Zo kan duidelijk worden wat 
crossmedia precies is en wat het niet is. Door de structuur van crossmedia te ontdekken, zal gepoogd 
worden om aan het einde van de deconstructie een model op te stellen die toont hoe crossmedia in 
elkaar steekt.  
 
 

2. 5  Conclusie 
 
In dit hoofdstuk is getoond waarom de deconstructie van crossmedia noodzakelijk is. Verschillende 
andere termen zijn kort geïntroduceerd en daaruit blijkt dat de inhoud hiervan gedeeltelijk of soms 
zelfs helemaal overlapt met de omschrijvingen van crossmedia. Uit de ontleding van het woord 
crossmedia zelf is nog niet gebleken wat het precies is. Het is dus belangrijk om te kijken naar de 
inhoud van crossmedia zelf, maar het is net zo belangrijk om naar de context te kijken. Wellicht 

                                                            
17 http://rechten.uvt.nl/koops/dcs.htm. 
18 Lucy 2004: 13. 
19 Ibidem: 27. 
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zullen daarin zaken naar voren komen die kunnen helpen bij de deconstructie van crossmedia en bij 
het opstellen van een juiste definitie, een juiste omschrijving of een juist model waarin crossmedia 
past. 
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HOOFDSTUK 3 | CROSSMEDIA IN THEORIE 
 
 

3.1  Begripsgebruik rond crossmedia 
 
De genoemde termen in paragraaf 2.2 liggen in de nabije context van crossmedia, omdat ze in 
bepaalde opzichten overlappingen en gelijkenissen vertonen. Nog iets dichter bij crossmedia zijn 
termen die gebruikt lijken te worden als synoniem voor crossmedia. In het vorige hoofdstuk werden 
termen gebruikt om aan te geven waarom deconstructie noodzakelijk is. In dit hoofdstuk zal blijken 
dat dit nog een stap verdergaat. Niet alleen termen die qua betekenis lijken op crossmedia, maar 
termen die een synoniem schijnen te zijn zullen worden uiteengezet.  
 
Bij deze uiteenzetting wordt een tweedeling gemaakt tussen verschillende vormen. Eerst wordt 
crossmedia zelf bestudeerd: welke betekenissen worden hiervoor gegeven en wat zijn de onderlinge 
verschillen. Vervolgens wordt gekeken naar termen die een ander woord zijn dan crossmedia, maar 
dezelfde betekenis schijnen te dragen. Ook hier zullen overeenkomsten en verschillen uiteengezet 
worden. 
 
De termen die als synoniem voor crossmedia bestudeerd zullen worden zijn convergence (Lawson‐
Borders, Bolter & Grusin, Blanken & Deuze), transmedia (Jenkins), multi‐channeling (Antikainen, 
Kangas & Vainikainen), remediatie, hypermedia en immediacy (Jay David Bolter & Richard Grusin) en 
intermedialiteit (Daphne Dijkerman). Zijdelings zullen onder meer termen als G Tech (Nokia Report), 
en open source‐media en web 2.0 (beiden vanuit Blanken & Deuze) betrokken worden.  
 
 

3.2  Dezelfde term, verschillende betekenissen 
 
Crossmedia heeft volgens Christy Dena meerdere betekenissen.20 Vanuit andere theoretici blijkt dit 
inderdaad het geval te zijn. Van Pluuren & Groenveld noemen de drie crossmediale conceptvormen 
van Reynaert21. In navolging van Reynaert stellen zij dat crossmedia in verschillende vormen 
voorkomt en dat de term dus meerdere betekenissen heeft. In 3.2.1 tot en met 3.2.3 zullen deze 
vormen worden toegelicht.  
 
Ook Van Vliet deelt crossmedia in verschillende segmenten op. Hij doet het echter op een hele 
andere manier dan Van Pluuren & Groenveld en Reynaert. Van Vliet stelt dat crossmedia niet zozeer 
meerdere betekenissen heeft, maar meer dat de term meerdere basisrelaties bevat. Deze 
basisrelaties worden besproken in 3.2.4 tot en met 3.2.6. Naast de drie basisrelaties die Van Vliet 
bespreekt, spreekt hij ook over de verschillende uitingen die crossmedia heeft. Hij stelt dat 
crossmedia aan de ene kant technisch te definiëren is, maar aan de andere kant ook meer inhoud 
heeft dan dat. Dit wordt besproken in 3.2.7.  
 
In de volgende subparagrafen worden dus de verschillende onderdelen besproken. Dit is belangrijk, 
zodat in de volgende paragraaf (3.3) gekeken kan worden welke begrippen uit de context van 
crossmedia een link of overlap hebben met de verschillende subvormen van crossmedia of wellicht 
met de overkoepelende term crossmedia zelf. 

                                                            
20 Dena 2004: 1. 
21 In november 2008 verschijnt een boek van haar hand over crossmedia. Daarin zal dit waarschijnlijk ook 
voorkomen. Momenteel is het alleen terug te vinden in het boek van Van Pluuren & Groenveld en op internet 
in verschillende publicaties en presentaties van Reynaert zelf. 
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3.2.1 Autonoom concept 
 
In het autonoom concept worden verschillende media ingezet voor hetzelfde doel, maar zijn ze niet 
afhankelijk van elkaar en functioneren zelfstandig. Door de samenwerking tussen de verschillende 
media kan het opgestelde doel eerder bereikt worden. Dit komt door de bredere reikwijdte en 
grotere kwantiteit van de boodschap. 
 

3.2.2 Supersystem 
 
Een supersystem is een stap verder dan een autonoom concept. Een autonoom concept kan 
uitgroeien tot een supersystem. Hierbij wordt een concept via verschillende mediakanalen 
gedistribueerd. De verschillende media zijn nog niet afhankelijk van elkaar, maar functioneren 
gecombineerd beter en hierdoor is het succes groter. 
 

3.2.3 Afhankelijk concept 
 
In tegenstelling tot eerder genoemde vormen van crossmedia, zijn bij een afhankelijk concept de 
gebruikte mediakanalen afhankelijk van elkaar. Slechts samen brengen zij de complete boodschap 
van de campagne over. Als er één medium mist, komt het doel niet goed over op de gebruiker. Bij 
deze vorm van crossmedia komt het aspect ‘verhaal’ naar voren. Een crossmediale uiting vormt een 
verhaal dat via verschillende kanalen naar de gebruikers wordt toegespeeld. Soms krijgt de gebruiker 
eerst een stukje van het verhaal, bijvoorbeeld om nieuwsgierigheid op te wekken, waarna later, via 
een ander medium, duidelijk wordt wat er werd bedoeld met het eerste stukje boodschap. 
 

3.2.4 Iconische relatie 
 
Van Vliet stelt dat een voorwaarde van crossmedia is dat de inhoud “meerdere keren, over 
verschillende kanalen, wordt aangeboden.”22, maar dat de relatie waarin dit gebeurt, kan verschillen. 
De eerste relatie is iconisch. Bij deze relatie vertoont de inhoud van de verschillende kanalen grote 
overeenkomsten. Hierdoor ontstaat herkenning bij de consument en daardoor meer betrokkenheid.  
 

3.2.5 Indexicale relatie 
 
Bij de indexicale relatie van crossmedia hoeft de inhoud van de verschillende kanalen niet gelijk te 
zijn of op elkaar te lijken, maar verwijst de inhoud van het ene medium naar de inhoud van een 
ander medium. In dit netwerk van verwijzingen krijgt de consument op verschillende manieren en 
momenten content aangeboden en ontstaat er een groter aanbod.  
 

3.2.6 Symbolische relatie 
 
De symbolische relatie is de meest diepliggende relatie van crossmedia. Hierbij zijn er niet alleen 
verwijzingen naar andere media, maar voegt het geheel aan informatie iets toe aan de boodschap. 
Van Vliet gebruikt het voorbeeld van Nike.23 Nike staat niet alleen voor sportartikelen, maar 
representeert een levensstijl. De gebruikte crossmedia‐uitingen prijzen niet alleen een artikel aan, 
maar bieden een boodschap die persoonlijk is voor de consument. Door het gebruik van 
verschillende kanalen worden er verschillende bijdragen geleverd aan dit doel.  
 
 

                                                            
22  Van Vliet 2008: 6. 
23 Ibidem: 7. 
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3.2.7 Crossmedia als werkterrein 
 
Van Vliet bekijkt crossmedia van twee kanten. Hij noemt dit zelf de horizontale (technologische) kant 
en de verticale (content) kant.24 Aan de ene kant stelt hij dat term alleen technisch van aard is. 
Crossmedia behelst in dat geval de ontwikkeling van bijvoorbeeld interactieve televisie en mobiel 
internet en wordt gezien als distributiekanaal. Later komt Van Vliet hier echter op terug door te 
zeggen dat crossmedia meer is dat slechts een distributiekanaal, maar dat ook branding en 
communityvorming essentiële onderdelen van crossmedia zijn.25 De voorwaarden26 die Van Vliet aan 
het einde van zijn artikel verbindt aan crossmedia zijn: 

• Combinatie van digitaal en analoog. 
• Meerdere middelen inzetten voor hetzelfde doel. 
• De middelen gebruiken in combinatie én in wisselwerking. 

 
Zoals uit de vorige subparagrafen is gebleken (en zoals ook al bleek uit de gegeven definities in 2.2), 
zijn er verschillende opvattingen over de invulling van crossmedia. In de volgende paragraaf zal 
gekeken worden naar termen uit de literatuur die overeenkomen of overlappen met één of 
meerdere van bovengenoemde uiteenzettingen. Dijkerman stelt in haar artikel dat crossmedia de 
logische opvolger is van nieuwe media en multimedia27. Zij lijkt hiermee een teleologisch proces waar 
te nemen. Als we echter deze (en andere) termen uitpluizen, blijkt dat het nog maar de vraag is of 
crossmedia hier inderdaad een opvolger van is, of juist een vervangende term. 
 
 

3.3  Dezelfde betekenis, verschillende termen 
 
In deze paragraaf zal steeds een term besproken worden en vervolgens worden uitgelegd op welke 
manier er overlap, overeenkomsten en verschillen zijn met de term crossmedia. De besproken 
termen kunnen in twee categorieën worden onderverdeeld.  
 
De eerste categorie bevat termen die nauw met crossmedia verbonden zijn en door eerder 
genoemde auteurs (soms onbewust) als synoniemen van crossmedia worden beschouwd. Deze 
termen zijn convergence, transmedia, multi‐channeling, remediatie, hypermediacy en immediacy.  
 
De tweede categorie bevat termen die op het eerste gezicht niet direct verbonden zijn aan 
crossmedia, maar in de praktijk wel overlap blijken de hebben met deze term. De termen die in deze 
categorie thuishoren zijn multimedia, intermedia, web 2.0/internet/interactiviteit, collective 
intelligence, open source‐media en G Tech.  
 
De keuze voor voorgaande begrippen is gebaseerd op de manier waarop de bijbehorende auteurs 
deze begrippen omschrijven. Al deze begrippen hebben in hun omschrijving iets gemeen met 
crossmedia en daarom is het van belang om deze uiteen te zetten.  
 
 
 
 
 
 

                                                            
24 Ibidem: 12. 
25 Ibidem: 24. 
26 Ibidem: 58. 
27 Dijkerman 2006: 2. 
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3.3.1 Convergence 
 
Jenkins begint zijn verhaal in Convergence Culture met de woorden:  
 
“Welcome to convergence culture, where old and new media collide, where grassroots and 
corporate media intersect, where the power of the media producer and the power of the media 
consumer interact in unpredictable ways.”28 
 
Hij noemt hier drie punten die belangrijk zijn bij convergence, namelijk verspreide media‐inhoud over 
verschillende media, samenwerking tussen verschillende bedrijven en het verdwijnen van grenzen 
tussen producent en consument. Hierbij merkt hij wel direct op dat de genoemde circulatie van 
media‐inhoud afhangt van de participatie van de gebruiker.29 Een campagne kan nog zo breed zijn 
opgezet, maar als de gebruiker niet de stap neemt om te interageren met de media, dan kan er geen 
convergence plaatsvinden. Jenkins ziet convergence niet zozeer als een technologisch proces, maar 
als een “cultural shift”30, waarbij de gebruiker in actie komt. Dit klinkt enerzijds als interactie, 
anderzijds raakt het met de indexicale relatie van Van Vliet en het supersystem van Reynaert. Het is 
dus, door alleen al naar Jenkins te kijken, nu al duidelijk dat de begrippen een grote overlap hebben 
en niet duidelijk genoeg afgebakend zijn. 
 
Lawson‐Borders geeft in haar boek Media organizations and convergence een definitie van 
convergence die veel wegheeft van bepaalde definities van crossmedia. Zij stelt dat convergence 
(ook) veel verschillende definities kent, maar dat het erop neerkomt dat er een combinatie van oude 
en nieuwe media wordt gebruikt om nieuws, informatie en entertainment over te brengen.31 
Lawson‐Borders beargumenteert dat er zeven dingen zijn die horen bij convergence32: 
 

• Communicatie: convergence werkt niet als de gebruiker niet reageert op het aanbod. 
• Toewijding: convergence moet onderdeel zijn van de missie, de filosofie van een bedrijf. 
• Samenwerking: tussen verschillende media‐afdelingen, voor een zo goed mogelijk proces. 
• Compensatie: het belonen van werknemers die multimediaal te werk gaan. 
• Culturele verandering: binnen het bedrijf, zodat de samenwerking optimaal verloopt. 
• Concurrentie: om het marktaandeel te vergroten. 
• Consument: staat centraal bij convergence en houdt convergence draaiende.  

 
Ook onderscheidt zij, in navolging van Jenkins, vijf verschillende typen convergence, namelijk 
technologisch, sociaal, globaal, economisch en cultureel.33 Door deze zeven‐ en vijfdeling blijkt al dat 
convergence volgens Lawson‐Borders een complexe term is, die niet zozeer eenduidig gedefinieerd 
kan worden. Zelf geeft zij, naast de definitie die in de vorige alinea is genoemd, ook een definitie van 
convergence op microniveau.34 Lawson‐Borders stelt dat convergence geen statisch begrip is. Omdat 
de maatschappij continu verandert, moeten ook mediastrategieën steeds veranderen en dus zal ook 
convergence moeten meeveranderen.  
 
Hoewel het niet expliciet door theoretici die crossmedia behandelen, wordt genoemd, lijkt 
convergence nu al erg dicht bij crossmedia te liggen. Ook crossmedia dient mee te veranderen met 

                                                            
28 Jenkins 2006: 2. 
29 Ibidem: 3. 
30 Ibidem. 
31 Lawson‐Borders 2006: ix. 
32 Ibidem: 15‐18. 
33 Ibidem: 162. 
34 Ibidem: 4,5. 
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de consument om navolging te vinden in de maatschappij en ook bedrijven moeten hun structuur 
aanpassen om crossmediaal te kunnen werken.  
 
Het supersystem van Reynaert en de symbolische relatie die Van Vliet in crossmedia ziet, komt ook 
bij Lawson‐Borders terug. Zij stelt expliciet dat convergence niet alleen de combinatie van media is, 
maar dat het een essentieel onderdeel is van de populaire cultuur.35 Convergence (en ook 
crossmedia) is niet alleen een vernieuwing, maar een noodzakelijkheid, omdat de populaire cultuur 
en de maatschappij veranderen. Het publiek is steeds meer gefragmenteerd en de mogelijkheden 
zijn zo breed dat bedrijven er haast niet onderuit komen om media te combineren om een zo groot 
mogelijke doelgroep te bereiken.36  
 
Ook het afhankelijk concept of het zogenoemde ‘storytelling’37 komt indirect naar voren bij Lawson‐
Borders. Bij het afhankelijk concept vormen de verschillende media‐uitingen samen een verhaal. De 
consument heeft dus daadwerkelijk baat bij de overstap (de ‘cross‐over’) naar een ander medium, 
omdat hij of zij anders een gedeelte van het verhaal mist. Lawson‐Borders zegt dat het bij 
convergence van groot belang is om een meerwaarde te creëren, omdat mensen anders niet bereid 
zijn een cross‐over te maken.38 Deze uitleg valt samen met de uitleg die Reynaert geeft aan het 
subonderwerp ‘afhankelijk concept’ van crossmedia, en crossmedia en convergence blijken enorm 
dicht bij elkaar te liggen. Wellicht representeren beide termen dezelfde culturele uiting. 
 
Blanken en Deuze spreken in hun boek PopUp, de botsing tussen oude en nieuwe media over 
convergentie, de letterlijke vertaling van convergence. Zij stellen simpelweg dat convergentie het 
samenvoegen of integreren is van verschillende media en dat de inhoud van de convergentie in 
samenwerking met de gebruiker tot stand komt.39 De hiërarchie tussen producent en consument is 
hiermee in feite verdwenen. De producent stelt de omlijning op, waarbinnen de consument zijn of 
haar eigen weg kan kiezen. Monique de Haas stelt dat de consument ook een grote rol speelt in het 
succes van crossmedia. Crossmedia werkt niet als de gebruiker geen interesse toont of te weinig 
ruimte krijgt voor inbreng.40 Opnieuw een overeenkomst tussen convergence en crossmedia. 
 
Jenkins stelt echter dat deze verdwijnende hiërarchie in zijn geheel niet nieuw is. Hij ziet een 
evolutionair proces, waarbij convergence een volgende stap is, maar zeker nog niet het einde. Wat 
nu bijvoorbeeld internet doet met televisie (inmengen), deed het programma Microsoft Word met 
de typemachine en deed zelfs de auto al met het paard.41 Dit betekent niet dat de oude vormen 
verdwijnen, alleen de functie, de status van het oude (in dit geval de oude media) verandert.42 De 
oude en nieuwe vormen moeten meer samenwerking om tot betere resultaten te komen. Jenkins 
noemt convergence dan ook een “media‐mix”43 en dat sluit weer aan bij de definities van 
crossmedia.  
 
Uit bovenstaande blijkt steeds weer dat de term convergence veel samenhang en soms zelfs overlap 
heeft met de term crossmedia. Doordat crossmedia zo breed gedefinieerd wordt, komen de termen 
niet op alle punten overeen. Zo is het bij crossmedia belangrijk dat het gaat om een combinatie van 
oude en nieuwe media en valt dus bijvoorbeeld mobiel internet niet onder crossmedia (beiden 

                                                            
35 Ibidem: 167. 
36 Ibidem: 185. 
37 De Haas 2001: 5‐6. 
38 Lawson‐Borders 2006: 189,190. 
39 Blanken & Deuze 2007: 20, 121. 
40 De Haas 2005: 8‐11. 
41 Jenkins 2006: 5,6. 
42 Ibidem: 14. 
43 Ibidem: 129. 
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digitaal). In het volgende hoofdstuk zal echter blijken dat het bedrijfsleven dit kenmerk van 
crossmedia niet al te nauw neemt. Antikainen, Kangas & Vainikainen stellen in hun artikel dat 
“convergence facilitates cross media”44 Als dat zou kloppen, dan is crossmedia een totaal leeg begrip, 
omdat de eigenschappen van convergence ook al in crossmedia voorkomen. Het is dus nog niet 
helemaal duidelijk of beide termen gelijk zijn, elkaar opvolgen of naast elkaar voorkomen. De meest 
logische uitkomst naar aanleiding van deze subparagraaf is echter dat crossmedia een synoniem is 
van convergence. 
 

3.3.2 Transmedia 
 
Jenkins spreekt naast convergence ook over transmedia. Hij heeft het hierbij over het zogenoemde 
storytelling, iets dat ook 3.2.3, 3.2.6 en 3.3.1 naar voren komt. Het is daarbij van belang dat er door 
alle media heen een verhaal verweven zit dat de gebruiker wil ontdekken en dat hij of zij daarom de 
verschillende media afreist. In tegenstelling tot Reynaert vindt Jenkins dat bij storytelling de 
gebruikte media onafhankelijk moeten zijn van elkaar. In de ideale vorm van transmedia storytelling 
doet elk medium waar het het beste in is, zonder afhankelijk te zijn van een ander medium.45 Toch 
moeten er wel open plekken blijven in de verschillende media, zodat de gebruiker naar een ander 
medium wil overstappen om de rest van het verhaal te ontdekken.46  Jenkins stelt nergens duidelijk 
wat hij met transmedia bedoelt. Hij zegt dat het een nieuw model is voor entertainment, dat 
momenteel nog weinig goed benut wordt.47 Als voorbeeld van transmedia storytelling noemt hij The 
Matrix, maar dit is volgens Jenkins een mislukking op dit gebied. 
 
Wat Jenkins wel duidelijk uitlegt, is het concept storytelling. Hij stelt dat de essentie daarvan is dat 
“The whole is more than the sum of the parts”48. Lawson‐Borders stelt al (zie 3.3.1) dat het van groot 
belang is dat er een meerwaarde is voor de consument, omdat hij of zij anders afhaakt. Volgens 
Jenkins is dit ook bij transmedia het geval:  
 
“You are requiring people to intentional invest more time in what it is you are trying to tell them and 
that’s one of the challenges of transmedia storytelling.”49 
 
Daarom is volgens Jenkins collective intelligence erg belangrijk bij transmedia. Niet de individuele 
gebruikers staan centraal, maar samen worden ze aangesproken om te participeren in het verhaal.50 
Dit is bijvoorbeeld het geval als er een forum is gecreëerd, waarop mensen iets kunnen bijdragen aan 
een concept. 
 
Ook al stelt Jenkins niet duidelijk de grenzen op van transmedia, het lijkt erop alsof hij dit een 
onderdeel vindt van convergence, net als dat Reynaert het afhankelijk concept (dat overeenkomt 
met storytelling) een onderdeel van crossmedia vindt.  
 

3.3.3 Multi‐channeling 
 
Multi‐channeling is een open begrip: het woord laat al zien waar het voor staat. Antikainen, Kangas & 
Vainikainen stellen dat bij multi‐channeling “the same content is published on various channels”51. 

                                                            
44 Antikainen, Kangas & Vainikainen 2004: 9. 
45 Jenkins 2006: 96. 
46 Ibidem: 120. 
47 Ibidem: 97. 
48 Ibidem: 101,102. 
49 Ibidem: 126. 
50 Ibidem: 127,128. 
51 Antikainen, Kangas & Vainikainen 2004: 8. 
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Ook al wordt hier niet gesproken over oude of nieuwe media, het is duidelijk dat het raakvlakken 
heeft met crossmedia. Het gebruik van meerdere kanalen (media) die dezelfde inhoud weergeven, 
om zo een breder publiek te bereiken, wordt bij beide begrippen centraal gesteld. Van Vliet noemt, 
zoals in 3.2.4 is weergegeven, exact dezelfde omschrijving voor een onderdeel van crossmedia, 
namelijk de iconische relatie. Het lijkt hier dus alsof multi‐channeling, net als transmedia, een 
onderdeel van crossmedia is.  
 

3.3.4 Hypermediacy 
 
Volgens Bolter & Grusin is hypermediacy al eeuwenoud. Als in de Middeleeuwen een manuscript 
werd geschreven, waren sommige hoofdletters net een afbeelding. Deze integratie van afbeelding en 
tekst noemen Bolter & Grusin een voorbeeld van hypermediacy.52 Volgens hen zijn de kenmerken 
van hypermediacy: 
 

• Interactief 
• “combination of random acces with multiple media” 
• “Its raw ingredients are images, sound, text, animation and video, which can be brought 

together in any combination.”53 
 
Hypermediacy lijkt dus, net als voorgaande termen, dicht bij crossmedia te liggen. Toch noemen 
Bolter & Grusin een eigenschap van hypermediacy waaruit blijkt dat crossmedia nog een stap verder 
gaat en deze termen dus minder met elkaar te maken hebben dan op het eerste gezicht lijkt. Zij 
stellen namelijk dat hypermediacy alleen een ‘push’‐factor heeft.54 Dat houdt in dat de consument de 
uitingen automatisch ontvangt (en zich bewust is van het medium), bijvoorbeeld in een automatische 
e‐mail of via een billboard. De gebruiker kan niet kiezen of hij of zij deze wel of niet ontvangt, maar 
komt ze vanzelf tegen. In crossmedia zit echter ook een duidelijk ‘pull’‐factor. De gebruiker dient zelf 
de keuze te maken om over te stappen naar een ander medium voor bijvoorbeeld meer informatie. 
De betrokkenheid en participatie van de gebruiker is dus veel hoger bij crossmedia dan bij 
hypermediacy. Ook al hebben beide termen overeenkomsten, het is duidelijk dat ze niet hetzelfde 
zijn.  
 

3.3.5 Immediacy 
 
Bolter & Grusin bespreken naast hypermediacy ook de term immediacy, wat eigenlijk het 
tegenovergestelde inhoudt. De grenzen van het medium zijn voor de gebruiker als het ware 
transparant of onzichtbaar geworden.55 Door de overstap die de gebruiker bij crossmedia maakt, zou 
gezegd kunnen worden dat de grenzen vervaagd zijn, maar aan de andere kant is er bij crossmedia 
geen sprake van het vervagen van de werkelijkheid met als gevolg dat de gebruiker realiteit en fictie 
als geheel ziet. Er kan dus niet gezegd worden dat immediacy veel raakvlakken heeft met crossmedia. 
Toch wordt deze term hier behandeld, omdat hypermediacy (3.3.4), immediacy en remediation 
(3.3.6) bij elkaar horen.  
 
 
 
 
 

                                                            
52 Bolter & Grusin 2002: 12. 
53 Ibidem: 31. 
54 Ibidem: 226. 
55 Ibidem: 24. 



 

19

3.3.6 Remediatie 
 
De termen hypermediacy en immediacy komen samen in remediatie. Bolter & Grusin beschrijven dit 
als het lenen van andere media.56 Dit gebeurt bijvoorbeeld als iemand oude documenten van 
internet download57, maar ook de Encarta encyclopedie58 is een voorbeeld van remediatie. Door 
remediatie wordt een ouder medium hervormd of verbeterd.59 Uit de vorige twee subparagrafen 
bleek dat zowel hypermediacy als immediacy niet heel sterk bij crossmedia horen. Remediatie echter 
ligt volgens Bolter & Grusin dicht bij de term convergence en convergence lijkt synoniem te zijn van 
crossmedia. Bolter & Grusin stellen namelijk dat: 
 
“Convergence is remediation under another name, and the remediation is mutual: the Internet 
refashions television even as television refashions the Internet.”60 
 
Als convergence en remediatie hetzelfde zijn, en als convergence en crossmedia ook hetzelfde zijn, 
dan zijn dus ook remediatie en crossmedia hetzelfde. Maar als dat wordt aangenomen, dan is 
eigenlijk ieder medium al crossmediaal, omdat het een ouder medium in zich draagt en hierdoor oud 
in nieuw wordt gerepresenteerd. Dit maakt de definiëring van crossmedia nog complexer dan tot nu 
toe. Crossmedia begint hierdoor te lijken op een technische of hooguit culturele verandering, in 
plaats van een mediabegrip met grote impact.  
 
Het lijkt onmogelijk dat hypermediacy en immediacy geen synoniem zijn van crossmedia, terwijl 
remediatie dit wel is. Deze paradox kan echter verklaard worden door de complexiteit en de breedte 
van het begrip crossmedia. Ook remediatie is een overkoepelend begrip, namelijk over de twee 
begrippen hypermediacy en immediacy heen. Crossmedia is, zoals al uit meerdere paragrafen is 
gebleken, ook een overkoepelend begrip. De kenmerken van de beide overkoepelende en brede 
begrippen komen wel overeen, terwijl de meer specifieke deelbegrippen niet geheel gelijk zijn aan de 
overkoepelende term crossmedia.  
 

3.3.7 Multimedia/intermedialiteit 
 
Dijkerman stelt in haar artikel De ontwikkelingen van het medialandschap dat crossmedia niet meer 
is dan de logische opvolger van multimedia.61 Zij beschrijft hoe het medialandschap verandert, dat de 
media steeds meer ‘overal’ zijn en dat crossmedia dus noodzakelijk is. Toch vindt Dijkerman dat 
crossmedia uit meer bestaat dan een combinatie van verschillende middelen en platformen. In 
navolging van Reynaert vindt zij dat er een duidelijke kruisbestuiving moet plaatsvinden en dat er 
een boodschap tot uiting moet komen door middel van interactie met de gebruiker.  
 
Multimedia is verschillende media naast elkaar en het is dus duidelijk dat crossmedia meer behelst 
dan dat, omdat crossmedia een combinatie van verschillende media dient te zijn. Intermedialiteit is 
echter verschillende media gecombineerd, zoals ook al in hoofdstuk 2 naar voren kwam. Dijkerman 
spreekt in het geheel niet over intermedialiteit, terwijl dat toch ook een logische opvolger van 
multimedialiteit zou kunnen zijn. Vooralsnog is er dus geen duidelijk onderscheidt te maken tussen 
intermedialiteit en crossmedia. Wel dient gelet te worden op de verschillende vormen van 
crossmedia, want de meer geavanceerde vormen, waarbij het verhaal en de cross‐over centraal 
staan, staan weer verder af van intermedialiteit dan de vormen die slechts verschillende media naast 

                                                            
56 Ibidem: 44. 
57 Ibidem: 45. 
58 Ibidem: 46. 
59 Ibidem: 59. 
60 Ibidem: 224. 
61 Dijkerman 2006: 2. 
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elkaar representeren. Intermedialiteit heeft dus veel overlap met crossmedia, maar crossmedia lijkt 
een stap verder te gaan in het culturele proces, door het verhaalaspect toe te voegen.  
 

3.3.8 Web 2.0/internet/interactiviteit 
 
Web 2.0, internet en interactiviteit hangen nauw met elkaar samen. Allereerst zal hier kort 
aangestipt worden wat met de termen web 2.0 en interactiviteit wordt bedoeld. Tim O’Reilly 
gebruikt Google als voorbeeld van web 2.0.62 Google gebruikt geen licentie, geen software, geen 
prijs, maar het gebruik staat centraal. Dat is volgens O’Reilly de kern van web 2.0: de service is 
belangrijker dan de software. Belangrijk hierbij is dat gebruikers gezien moeten worden als “co‐
developers”.63 Hier komt zowel een kenmerk van open source als van interactiviteit naar voren, 
namelijk dat de gebruiker centraal staat. 
 
Interactiviteit wordt door Dag Svanæs uitgelegd. Hij maakt een driedeling in interactie, interactief en 
interactiviteit. Deze drie begrippen volgen elkaar op. Interactie bestaat uit communicatie tussen 
twee personen. Interactief komt daarna en behelst de mens‐pc‐relatie.64 Tot slot stelt Svanæs dat 
interactiviteit het overkoepelende begrip is en dat hierbij het luisteren naar de eindgebruiker 
centraal staat.65 Dit komt overeen met de hierboven genoemde mening van O’Reilly. William Birdsall 
combineert beide begrippen en stelt dat interactiviteit een belangrijk kenmerk is van web 2.0, naast 
andere kenmerken als participatie, delen en democratie.66 
 
Web 2.0 is interactief internet, waarbij de consument een grote rol speelt. Web 2.0 en internet zijn 
alleen veel nieuwer dan interactiviteit. Al in de jaren ’50 konden mensen bellen naar een televisie‐
uitzending of tekeningen opsturen die werden behandeld op televisie.67 Nu is de vraag of crossmedia 
hier ook mee samenhangt. In zekere zin is crossmedia gelijk aan interactiviteit. Voorgaande 
voorbeelden passen grotendeels in de omschrijving van crossmedia. De gebruiker voegt iets toe, 
participeert in het medium en er worden verschillende mediavormen gecombineerd. Ook is het 
huidige internet, net als crossmedia, een pull‐medium: de gebruiker heeft veel inbreng en heeft de 
mogelijk om delen van de content te bepalen.68 Van Pluuren & Groenveld stellen dat internet de 
‘lijm’ is, de belangrijkste schakel in het hele proces van crossmedia.69 Dit alles heeft als oorzaak de 
interactiviteit. Daardoor gaan gebruikers actief meedoen, daardoor ontstond web 2.0 en daardoor is 
de gebruiker meer betrokken en heeft hij of zij meer macht.  
 
Crossmedia bevat zowel web 2.0 als internet. Deze begrippen zijn onderdeel van crossmedia en 
onderdeel van interactiviteit. Zo stelt Toru Ishida dat interactiviteit ontstaan is vanuit het 
communicatiesysteem internet.70 Crossmedia is wel synoniem aan interactiviteit. Zonder 
interactiviteit is er geen crossmedia mogelijk en crossmedia bestaat eigenlijk alleen maar uit 
interactiviteit. De term crossmedia mag dan nieuw zijn, de inhoud is dat overduidelijk niet. 
 
 
 
 

                                                            
62 O’Reilly 2005: 1. 
63 Ibidem: 4. 
64 Svanæs 2000: 5. 
65 Ibidem: 14. 
66 Birdsall 2007. 
67 Van Vliet 2008: 10. 
68 Blanken & Deuze 2007: 16. 
69 Van Pluuren & Groenveld 2007: 89. 
70 Ishida 2000: 51. 
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3.3.9 Collective intelligence 
 
Blanken & Deuze gaan nog een stap verder door de macht van het collectief bij interactiviteit en web 
2.0 te betrekken:  
 
“Volgens de wetten van web 2.0 telt niet het aanbod maar de vraag, bepaalt niet de uitgever maar 
de mediaconsument wat hij ziet, leest en beluistert, en is het niet de machine die zo slim is maar het 
netwerk van gebruikers. (…) The wisdom of the crowds wordt het wel genoemd, het fenomeen dat 
onder bepaalde omstandigheden een collectief slimmer kan zijn dan de slimste in de groep.”71 
 
Blanken & Deuze gaan hier wellicht een stap te ver door alle macht bij de gebruiker te leggen, maar 
de link die zij leggen tussen web 2.0 en collective intelligence is onder meer terug te zien bij O’Reilly. 
Hij stelt dat “Network effects from user contributions are the key to market dominance in the web 
2.0 era.”72 Hij beargumenteert dat de mening van de gebruiker betere resultaten oplevert dan 
bijvoorbeeld een analyse van een document. Hiermee legt hij het begrip van James Surowiecki uit, 
‘the wisdom of crowds’.73 
 
De relatie tussen crossmedia en het zogenoemde collective intelligence zit in de interactie. 
Crossmedia vraagt om interactie en input van gebruikers. Zij zoeken, denken, verbinden en 
ontdekken, zodat de boodschap via de verschillende media tot stand kan komen. Hierdoor wordt de 
hiërarchie van consument en producent, van lezer en auteur omgedraaid, zo beargumenteert Pierre 
Lévy.74 Jenkins stelt dat “convergence encourages participation and collective intelligence”75. In 3.3.2 
is al de relatie gelegd tussen transmedia en collective intelligence, maar nu blijkt ook convergence 
met deze term samen te hangen. En omdat gebleken is dat convergence een synoniem van 
crossmedia is, is collective intelligence dus een belangrijk gevolg van crossmedia. Het gaat immers 
niet zozeer om het aanspreken van individuen, maar om het aanspreken van een bepaalde 
doelgroep. 
 
Steven Johnson stelt dat “Today’s popular culture (…) is making us smarter.”76Hij beargumenteert dat 
collective intelligence niet alleen ontstaat door de interactiviteit. Als interactiviteit de enige reden 
was voor collective intelligence, dan zouden mensen bijvoorbeeld nooit iets kunnen leren door naar 
een televisieprogramma te kijken.77 Volgens Johnson ontstaat collective intelligence door een 
combinatie van interactiviteit, complexiteit en “the desire to see the next thing”.78 Doordat in 
crossmedia‐projecten vaak informatie wordt achtergehouden, heeft de gebruiker een reden om de 
overstap te maken naar een ander medium. Hij of zij wil namelijk de inhoud verder ontdekken. 
Crossmedia bevat de juiste kenmerken om collective intelligence te bewerkstelligen. 
 

3.3.10 Open source‐media79 
 
Net als bij web 2.0, waar de gebruiker veel macht heeft, staat ook bij open source de kennis van de 
gebruiker centraal. Als iemand iets nuttigs toe te voegen heeft, mag hij of zij dit toevoegen aan 
bijvoorbeeld een programmacode. Ruben van Wendel de Joode definieert open source als “openness 

                                                            
71 Blanken & Deuze 2007: 145. 
72 O’Reilly 2005: 2. 
73 Ibidem: 3. 
74 Lévy 1999: 210‐211, 221‐223. 
75 Jenkins 2006: 245. 
76 Johnson 2005: 14. 
77 Ibidem: 33. 
78 Ibidem: 37. 
79 Deze term wordt gebruikt door Blanken & Deuze 2007: 131. 
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and free availability of source code, which is the human‐readible part of software.”80 Als gekeken 
wordt vanuit de morele grondbeginselen van open source, namelijk dat de mening van de gebruiker 
telt en een product verbeterd als gebruikers iets in te brengen hebben (zie ook 3.3.8), dan behelst 
crossmedia ook open source. Het begrip open source wordt hierbij dus meer als metafoor gebruikt, 
omdat het niet letterlijk over software gaat. 
 
Een voorbeeld van open source in crossmedia is Schoolparty.nl van Bruna. Van juni tot augustus 
loopt er bij Bruna een crossmediale campagne om de nieuwe schoolspullen te promoten. Elk jaar 
wordt de scholier centraal gesteld en uitgedaagd tot een eigen productie. Zo was er in 2007 een 
prijsvraag waarvoor gebruikers zelf filmpjes moesten maken en uploaden om een rol te winnen in 
een film van Carry Slee. In 2008 konden jongeren zelf hun agenda ontwerpen. Het winnende ontwerp 
kwam vervolgens ook daadwerkelijk in de schappen te liggen. Het is niet letterlijk open source, 
omdat gebruikers geen codes of iets dergelijks kunnen veranderen, maar ze kunnen wel essentiële 
dingen toevoegen aan de campagne. Crossmedia zou dus vergeleken kunnen worden met open 
source‐media.81 
 

3.3.11 G Tech 
 
In A glimpse of the next episode doet Nokia onderzoek naar de toekomst van nieuwe media. In het 
artikel wordt niets genoemd over crossmedia, maar wel wordt er een term gebruikt die veel weg 
heeft van crossmedia, namelijk G Tech, wat staat voor Girls Technology Revolution.82 De 
(vrouwelijke) eigenschappen die hieraan worden toegeschreven, passen erg goed bij crossmedia. Bij 
G Tech staan de volgende eigenschappen centraal: 
 

• Collaborative 
• Democratic 
• Emotional 
• Customized 

 
Deze vier kernwoorden zijn allen toepasbaar op crossmedia. Ook daar is samenwerking belangrijk, 
zowel tussen media onderling als tussen gebruikers. Crossmedia is democratisch, omdat de gebruiker 
veel participatiemogelijkheden krijgt en zelf inbreng heeft, emotioneel, omdat het persoonlijk is en 
aangepast, omdat campagnes worden aangepast aan de doelgroep. Als er als voorbeeld naar de 
crossmediale campagne van Bruna wordt gekeken, is te zien dat al deze kenmerken op de campagne 
van toepassing zijn. Ook al is G Tech geen overbekende term, toch kan gezegd worden dat 
crossmedia hier een synoniem van is.  
 
 

3.4  Conclusie 
 
Door crossmedia te deconstrueren en door naar omliggende termen te kijken, is gebleken dat 
crossmedia een erg gecompliceerd begrip is. Niet alleen worden er verschillende vormen van 
crossmedia gedefinieerd door theoretici, maar ook zijn er andere termen die exact dezelfde inhoud 
hebben als crossmedia. Het belangrijkste voorbeeld hierbij is convergence. Ook al denken niet alle 
theoretici er zo over, alles wijst erop dat convergence en crossmedia dezelfde inhoud hebben. In 
navolging daarvan blijken transmedia en multi‐channeling een onderdeel van crossmedia te zijn, net 
als dat ook de relaties die Van Vliet noemt en de concepten die Reynaert noemt onderdeel van 

                                                            
80 Van Wendel de Joode 2003: 1. 
81 Blanken & Deuze 2007: 131. 
82 Nokia Report 2007: 10. 
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crossmedia zijn. Transmedia komt sterk overeen met het afhankelijk concept, terwijl multi‐
channeling exact dezelfde inhoud heeft als de iconische relatie. 
 
Vanuit bovenstaande analyse kan gesteld worden dat remediatie, net als convergence, een synoniem 
is van crossmedia. De termen hypermediacy en immediacy hebben echter, ook al horen zij bij de 
term remediatie, zeer weinig overeenkomsten met crossmedia en zijn dus zeker geen synoniem 
hiervoor. Deze paradox kan toch kloppen doordat zowel remediatie als crossmedia een 
overkoepelende term is en de kenmerken van deze twee begrippen overeen komen. Het is dan niet 
noodzakelijk dat de specifiekere subtermen overeenkomen met een overkoepelend synoniem.  
 
Zoals uit 3.3.6 blijkt, is vooral de ontdekking dat remediatie en crossmedia synoniemen zijn, 
opzienbarend. Dat betekent namelijk dat elk medium van zichzelf al crossmediaal is, omdat het een 
oudere mediavorm in zich draagt en dus oud en nieuw combineert. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat crossmedia (qua inhoud) niet nieuw is en vooral een technologische verandering is op 
basis van een veranderende maatschappij.  
 
Het begrip intermedialiteit heeft veel overeenkomsten met crossmedia, maar slechts tot een bepaald 
niveau. Crossmedia gaat namelijk (in sommige vormen) nog een stap verder, doordat het 
verhaalaspect erbij komt. Ook web 2.0 en internet zijn niet gelijk aan crossmedia, maar zijn hier wel 
onderdeel van. Interactiviteit hoort echter bij alle facetten van crossmedia en kan dan ook als 
synoniem worden gezien.  
 
Collective intelligence is een belangrijke bijkomstigheid bij crossmedia, omdat het niet alleen gaat om 
het aanspreken van individuen, maar er altijd bepaalde doelgroepen zijn waar de boodschap op 
wordt aangepast. Vervolgens kunnen zij participeren in de inhoud van crossmedia. Tot slot kunnen 
de termen open source‐media en G Tech worden aangemerkt als synoniemen van crossmedia, 
omdat de inhoud hiervan overeenkomt.  
 
Wat hieruit blijkt, is dat crossmedia een breed begrip is en tot nu toe niet goed genoeg uiteengezet. 
Doordat er verschillende uitingen zijn van crossmedia en tegelijkertijd verschillende andere termen 
met dezelfde inhoud als crossmedia, is het hele gebied rond deze term vaag. Door het gebied uiteen 
te zetten, is gepoogd hier meer duidelijkheid in te verschaffen. Dat crossmedia momenteel niet 
genoeg grond heeft als begrip, zal ook blijken uit het volgende hoofdstuk. Hier zal worden gekeken 
naar hoe bedrijven in de praktijk omgaan met crossmedia en hoe zij zelf denken over crossmedia.  
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HOOFDSTUK 4 | CROSSMEDIA IN PRAKTIJK 
 
 
 

4.1  Crossmediale bedrijven in Nederland 
 
Door niet alleen te kijken naar reeds geschreven uitingen over crossmedia, maar ook naar de huidige 
praktijkuitingen, kan een completer beeld worden geschetst van deze term. Hierdoor kan de 
deconstructie van crossmedia beter en uitgebreider plaatsvinden. Om naar de praktijksituatie te 
kijken, is kwalitatief onderzoek gedaan onder bedrijven in Nederland die werken met crossmedia.  
 
Allereerst is gezocht naar bedrijven die op internet zelf hun crossmediale uitingen aanprijzen en deze 
als essentieel onderdeel van hun productie zien. Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van een 
speciale pagina over crossmedia.83 Vervolgens is op de websites bestudeerd of deze bedrijven 
inderdaad voldoen aan de volgende eis: 
 
Het bedrijf dient zelf expliciet te spreken over crossmedia als een van de belangrijkste onderdelen van 
de werkzaamheden en dit dient ook terug te vinden te zijn in de producten/het portfolio.  
 
Na het vinden van bedrijven die aan bovenstaande voldeden, is een brief opgesteld, die via e‐mail 
naar de bedrijven is opgestuurd. Niet elk bedrijf dat is aangeschreven, wilde meewerken. Uiteindelijk 
zijn er negen bedrijven die hebben meegewerkt aan het onderzoek, te weten: 
 
Achtung! (Amsterdam) 
http://www.achtung.nl/ 
 
DM Interface (Almere) 
http://www.dm‐interface.nl/ 
 
E‐Crossmedia (Arnhem) 
http://www.e‐crossmedia.nl/ 
 
eXistenZ (Utrecht) 
http://www.existenz.nl/ 
 
Met Inspiratie (Rotterdam) 
http://www.metinspiratie.nl/ 
 
Momber Communications (Eindhoven) 
http://www.momber.com/ 
 
MultiMove (Coevorden) 
http://www.multimove.nl/ 
 
Total Experience (Arnhem) 
http://www.totalexperience.nl 
 
Xmediaworks (Berkhout) 
http://www.xmediaworks.nl/ 
 
 

                                                            
83 Crossmedia.startpagina.nl. 
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Nadat zij hadden aangegeven mee te willen werken, is de volgende vragenlijst opgesteld en naar hen 
toegestuurd: 
 

1. Wat is volgens u de definitie van crossmedia? 
 

2. Welke rol speelt crossmedia in uw bedrijf? 
 

3. Kunt u, aan de hand van één van uw projecten, aangeven hoe u crossmedia toepast? 
 

4. Wat verstaat u onder een crossmediale aanpak? Hoelang maakt u al gebruik van deze aanpak 
en wat zijn sindsdien de voordelen geweest? 

 
5. Wordt crossmedia door u ingezet als doel of als middel? Waarom?  

 
6. Op welke manier draagt crossmedia iets bij aan uw producten/projecten? En wat draagt het 

precies bij? 
 

7. Laat u consumenten een cross‐over maken of biedt u de content aan via verschillende 
media? Waarom? 
Verduidelijking: bij een cross‐over moet de gebruiker naar een ander medium om het vervolg van de boodschap 
te verkrijgen/begrijpen. De andere optie is om via verschillende media dezelfde boodschap (of delen daarvan) 
over te brengen, waarbij het niet noodzakelijk is dat de gebruiker alle media‐uitingen heeft gezien. 

 
8. Welke media zet u in en waardoor werken deze gecombineerd beter? 

 
9. Wat is volgens u de kracht van crossmedia? 

 
10. Wat is de succesvolle formule in uw bedrijf? Waardoor 'werkt' crossmedia? 

 
De antwoorden van de bedrijven zijn in de bijlage terug te vinden. In de volgende paragrafen worden 
de resultaten van het praktijkonderzoek uiteengezet.  
 
 

4.2  Begripsgebruik door bedrijven 
 
Omdat alle antwoorden terug te vinden zijn in de bijlage, is hier een selectie gemaakt van de meest 
relevante reacties. Er zal nu eerst per bedrijf een kort overzicht gegeven worden van de belangrijkste 
bevindingen. Ook is er naar de websites van de bedrijven gekeken en dit zal kort behandeld worden. 
 

4.2.1  Achtung! 
 
Achtung! vertelt op de website dat ze een bedrijf is dat interactieve merkcampagnes ontwikkelt. Dit 
is al erg interessant, omdat in het vorige hoofdstuk interactiviteit als synoniem voor crossmedia is 
gesteld. Achtung! denkt hier dus hetzelfde over, aangezien zij niet expliciet crossmedia noemt, maar 
wel crossmediale campagnes maakt. 
 
Volgens Dick Buschman, die namens Achtung! meedeed aan het onderzoek, is de definitie van 
crossmedia:  
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“Het publiek bereiken en betrekken door een boodschap op verschillende manieren te vertellen. Dat 
vereist verschillende invullingen vanuit een centrale gedachte, die ieder gebruik maken van de kracht 
van het medium waarvoor ze ingezet worden.”84  
 
Deze definitie komt overeen met het autonoom concept van Reynaert. Er is één doel, dat via 
verschillende media wordt weergegeven. Buschman spreekt hier niet over een mix van oude en 
nieuwe media, iets dat essentieel is bij crossmedia, maar uit een ander antwoord bleek dat zij wel 
deze mix gebruiken in hun campagnes.  
 
Een ander punt dat vragen oproept, is of bedrijven crossmedia gebruiken als doel of als middel. 
Volgens Reynaert is het van essentieel belang dat crossmedia als middel wordt ingezet. Het is 
namelijk niet altijd nuttig om crossmedia in te zetten en dus mag het nooit een doel zijn.85 Ook 
Buschman gebruikt crossmedia als middel en sluit hiermee dus aan bij de theorie. 
 
Op de vraag wat crossmedia bijdraagt aan het product zegt Buschman dat de boodschap versterkt 
wordt door deze op verschillende manieren te vertellen. De verschillende media vullen elkaar aan en 
dat bekrachtigt het uiteindelijke doel. De kracht van crossmedia is dan volgens Buschman ook dat de 
gelaagdheid van de boodschap geïntensiveerd wordt, omdat er gebruik gemaakt wordt van 
verschillende kanalen. 
 

4.2.2  DM Interface 
 
In tegenstelling tot Achtung! spreekt DM Interface op haar website erg veel over crossmedia. Zij 
garanderen hun klanten een volledig geïntegreerde, gepersonaliseerde en crossmediale één‐op‐één 
dialoog met de doelgroep.86 Ook wordt expliciet genoemd dat zowel on‐ als offline media 
geïntegreerd worden in de campagne. DM Interface stelt dat relevantie het belangrijkste is bij het 
bereiken van de doelgroep: de relevante boodschap via een relevant mediumtype op een relevant 
moment. Dit geeft al aan dat DM Interface crossmedia inzet als middel en dit is inderdaad het 
antwoord dat Joost van der Ham gaf op de desbetreffende vraag. 
 
Van der Ham stelt de volgende definitie op voor crossmedia:  
 
“Bij DM Interface wordt al gepraat over cross media DM wanneer er meer dan één direct dm kanaal 
gebruikt in één en dezelfde campagne, vanuit één en dezelfde database. Dit kan dus zowel zijn in de 
boodschap die je als adverteerder verstuurd, dus via meerdere kanalen (de één vindt het prettig om 
een brief te ontvangen en via een antwoordkaart te reageren, de ander ontvangt liever een e‐mail en 
krijgt dan de mogelijkheid om te responderen via een persoonlijke webpagina), maar ook in de vorm 
van de responskanalen die je voor je doelgroep openstelt (…). Met cross media dm ben je in staat om 
als adverteerder je boodschap tot in het kleinste detail te personaliseren (om zo je spamwaarde te 
verlagen) en het dus voor de ontvanger van je boodschap zo aantrekkelijk mogelijk te maken 
(wegnemen van drempels) om de dialoog met jou als adverteerder aan te gaan.” 
 
Opvallend is dat Van der Ham aangeeft de consument expliciet een cross‐over te laten maken. Hij 
geeft hiervoor de volgende redenen: 
 

                                                            
84 Elk citaat in dit hoofdstuk dat geen voetnoot krijgt, komt uit de bijlage. Dat is dus de bronvermelding. Het is 
echter overbodig om dat elke keer aan te geven. Als een citaat uit een andere bron komt, wordt dit wel 
gemeld. 
85 Van Pluuren & Groenveld 2007: 53. 
86 http://www.dm‐interface.nl/.  
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• De consument wordt zo vrijgelaten in de keuze van medium om te reageren. Hoe meer 
kanalen er zijn, hoe meer respons. 

• Wij stellen bepaalde waarderingsvragen aan de doelgroep, zoals een e‐mailadres. 
• Wij bieden de mogelijkheid om van medium te wisselen. Als de consument een brief krijgt, 

maar liever een e‐mail zou ontvangen, moet er de mogelijkheid zijn dit aan te geven en door 
te voeren. 

 
Op het eerste gezicht lijkt DM Interface, door de altijd aanwezige cross‐over, crossmedia als doel te 
gebruiken. De redenen die Van der Ham echter aandraagt, laten zien dat het juist een middel is om 
bij te dragen aan het doel: zoveel mogelijk mensen bereiken en aan hun wensen voldoen. 
 

4.2.3  E‐Crossmedia 
 
E‐Crossmedia legt op haar website duidelijk uit waarom crossmedia relevant is in deze tijd. Zij zeggen 
dat consumenten steeds minder goed te bereiken zijn via de traditionele media en dat crossmedia 
bijdraagt aan het communiceren op de juiste plaats, de juiste tijd en voor de juiste doelgroep. Dit 
sluit goed aan bij wat DM Interface ook al stelde, namelijk dat bij crossmedia relevantie erg 
belangrijk is. E‐Crossmedia voegt hier dus nog aan toe dat het niet alleen belangrijk is, maar dat 
crossmedia ook noodzakelijk is om de relevantie te kunnen waarborgen. 
 
Peter Eijssen van E‐Crossmedia geeft de volgende definitie van crossmedia:  
 
“Bij crossmedia wordt integraal gebruik gemaakt van diverse mediamogelijkheden. Door deze 
kruisverstuiving ontstaat een actievere creatieve communicatieve benadering van de lezer.”  
 
Eijssen noemt hier niets over de combinatie van oude en nieuwe media, maar stipt wel direct de 
kruisbestuiving aan, die ook Reynaert in haar definitie hanteert. Het is echter opvallend dat Eijssen 
stelt dat er integraal gebruik wordt gemaakt van verschillende media. Dat is anders dan bij 
voorgaande bedrijven, waarbij er via verschillende media op verschillende manieren contact werd 
gelegd met de consument. Bijvoorbeeld via een brief en e‐mail.  
 
Uit de vraag welke media worden ingezet door het bedrijf, blijkt dat E‐Crossmedia geen gebruik 
maakt van oude en nieuwe media, maar alleen van videotoepassingen. Deze kunnen bijvoorbeeld 
geïntegreerd worden in een website, voor meer aandacht. Eijssen is tevens, tot nu toe, de enige die 
crossmedia niet alleen als middel gebruikt. Hij zegt dat hij crossmedia daarnaast ook vaak inzet als 
doel. De crossmediale aanpak die hij hiervoor gebruikt, omschrijft hij als de “gebruikmaking en 
integratie van verschillende communicatiemiddelen.”  
 
E‐Crossmedia maakt niet expliciet gebruik van de door Eijssen genoemde kruisbestuiving. Alleen als 
de videotoepassingen in een website worden geplaatst, zijn er meerdere media bij betrokken, maar 
die bestaan dan meer naast (of eigenlijk in) elkaar dan dat ze via verschillende manieren bij de 
consument komen. De boodschap wordt wel uitgebreid, maar niet zozeer verbreed.  
 

4.2.4  eXistenZ 
 
eXistenZ, opgericht door Indira Reynaert, geeft op haar website duidelijk aan wat het doel is:  
 
“Een goed huwelijk tussen consument en producent, content en kanalen waarbij sociale media, 
mediumspecificiteit, storytelling, narrativiteit en usability centraal staan.”  
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Crossmedia wordt niet expliciet genoemd, maar storytelling en narrativiteit wel. Dit verhalende 
aspect is in hoofdstuk 3 ook al meerdere keren naar voren gekomen, vooral bij de meest 
geavanceerde vorm van crossmedia (het afhankelijk concept van Reynaert en de symbolische relatie 
van Van Vliet). 
 
Reynaert geeft aan dat er geen definitie is van crossmedia en geeft daarom een uitgebreide 
beschrijving over de inhoud van crossmedia:  
 
“Er is sprake van crossmedia als er ten behoeve van een communicatiedoelstelling een 
kruisbestuiving bestaat van verschillende media zoals theater, film, televisie, radio, de bladen, 
internet, games, mobiele apparaten en live‐evenementen. De verschillende media communiceren 
hierbij mediumspecifieke betekenissen die deel uitmaken van een synergetisch geheel (storytelling): 
via een verhaal wordt er een bepaalde boodschap over verschillende media uitgedragen, waarbij 
rekening wordt gehouden met de kwaliteiten en eigenaardigheden van de ingeschakelde media. 
Crossmedia is dus een middel en staat in dienst van een groter doel waarbij de verschillende media 
efficiënt worden ingezet om vervolgens met de consument in dialoog te gaan en nieuwe verhalen te 
genereren.” 
 
Deze omschrijving is erg breed, maar behelst wel alle eigenschappen die ook eerder zijn genoemd 
van crossmedia, namelijk de combinatie van oude en nieuwe media, de kruisbestuiving/cross‐over en 
de boodschap die verspreidt wordt over verschillende media. Ook geeft Reynaert hier al duidelijk aan 
dat crossmedia ingezet dient te worden als middel om een groter doel te bereiken. Bij de 
desbetreffende vraag hierover antwoordt zij dan ook resoluut dat het áltijd als middel moet worden 
gebruikt. 
 
eXistenZ zelf zet alleen internet in en richt zich hierbij vooral op de sociale media (web 2.0). Dit zegt 
echter niets over de crossmediale aanpak, aangezien eXistenZ een adviesbureau is voor crossmediale 
projecten en ze niet zelf uitvoert. In haar adviezen let Reynaert vooral op de mediumspecifieke 
kwaliteiten van de verschillende media, zodat elk kanaal zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet. 
Iedere uiting kan zo optimaal bijdragen aan het totale verhaal dat verspreid over de media wordt 
verteld. Reynaert stipt hierbij aan dat het ook van groot belang is dat er vanuit de beoogde 
doelgroep wordt gekeken. Zij stelt: “Je verhaal kan zo crossmediaal zijn, maar als het niet aansluit op 
je targetgroup zal het niet aankomen.” Dit benadrukt nog eens dat crossmedia beter werkt als het als 
middel wordt ingezet, in plaats van als doel. 
 

4.2.5  Met Inspiratie 
 
Met Inspiratie vermeldt op de website crossmediaal te denken en te werken en hierbij de juiste 
afstemming te zoeken tussen strategie, media, interactie en design. Wat ze dan onder crossmediaal 
denken verstaat, wordt uitgelegd door Alex Schreuders:  
 
“Een communicatieconcept waarbij de kracht ligt in de combinatie van verschillende media. Het 
publiek wordt geprikkeld om van het ene naar het andere medium te switchen. Crossmedia bestaat 
in verschillende gradatie, van een effectieve mediaplanning tot aan een compleet crossmediaal 
businessmodel.”  
 
Schreuders geeft aan dat er verschillende gradaties van crossmedia zijn. Dit is ook precies wat uit de 
theorie is gebleken, alleen gebruikt Schreuders een andere context. Hij noemt gradaties in een 
proces (van planning tot businessmodel), terwijl in de theorie gradaties in de term zelf werden 
aangegeven. 
 



 

29

Schreuders geeft, net als de meeste andere mensen, aan dat hij crossmedia als middel inzet en niet 
als doel. De kracht van crossmedia ziet hij in de combinatie van verschillende media en de interactie 
die dit teweegbrengt tussen producent en consument. Ook hier wordt interactie in relatie gelegd tot 
crossmedia, alleen nu als gevolg, in plaats van als voorwaarde. 
 

4.2.6  Momber Communications 
 
Op de website van Momber Communications is het volgende motto weergegeven:  
“Media is our passion & innovation our drive.”87 
Via haar crossmediaprojecten streeft Momber Communications ernaar om toonaangevende 
communicatie te creëren en om continu vernieuwend te blijven. 
 
Harald Momber geeft aan dat er twee vormen van crossmedia zijn, die elkaar niet uitsluiten. De 
eerste is dat er via nieuwe mediakanalen bestaande mediatechnieken uitgezonden worden, 
bijvoorbeeld radio op de mobiele telefoon of video op internet. De tweede vorm van crossmedia is 
volgens Momber dat verschillende mediakanalen elkaar ondersteunen of versterken, bijvoorbeeld 
een radiocommercial met de mogelijkheid om via sms te reageren. 
 
Ook Momber geeft dus aan dat er verschillende vormen van crossmedia zijn. De eerste betreft 
eigenlijk remediatie en versterkt de in het vorige hoofdstuk genoemde conclusie dat remediatie een 
synoniem is van crossmedia. Ook komt deze vorm overeen met de crossmediale uitingen die E‐
Crossmedia gebruikt. De tweede vorm die Momber noemt heeft duidelijk de cross‐over in zich en uit 
het voorbeeld dat hij geeft, blijkt dat hij met crossmedia doelt op de combinatie van oude en nieuwe 
media. 
 
Momber geeft aan crossmedia als middel te gebruiken en sluit hiermee aan bij de meeste bedrijven 
die meewerkten aan het onderzoek. De crossmediale aanpak die Momber Communications 
nastreeft, is vooral de tweede vorm die Momber noemde, namelijk verschillende media die elkaar 
ondersteunen en versterken. Daar komt nog bij dat Momber streeft naar zoveel mogelijk innovatie 
en hierbij bijvoorbeeld gebruikt maakt van de mobiele telefoon en narrowcasting. 
 

4.2.7  MultiMove 
 
MultiMove spreekt op haar website het meest uitgebreid van alle participerende bedrijven over 
crossmedia. Op de website is tevens al een definitie te vinden van crossmedia:  
 
“Als verschillende media tegelijk worden ingezet om met de doelgroep te communiceren, wordt 
gesproken over crossmedia. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie tussen internet, televisie, mobiel, 
print en radio. Bij crossmediacommunicatie nodigt de boodschap de ontvanger uit om van het ene 
medium over te stappen naar het andere. Het ene medium (advertenties bijvoorbeeld) maakt 
nieuwsgierig, terwijl het andere medium (website bijvoorbeeld) uitgebreide informatie bevat, 
uitnodigt om actief mee te doen of om producten te bestellen. Zo kan de boodschap ook interactief 
worden.”88 
 
Ook in deze definitie bevinden zich alle eigenschappen van crossmedia. Tevens komt hier naar voren 
dat interactiviteit erg belangrijk is bij crossmedia, zoals al vaker is aangegeven. In navolging van 
Dijkerman stelt Erik Koorman van MultiMove dat crossmedia het vervolg is van de term multimedia. 

                                                            
87 http://www.momber.com/.  
88 http://www.multimove.nl/.  
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Hij zegt dan ook al jarenlang ervaring te hebben op het gebied van “wat ze tegenwoordig crossmedia 
noemen”89 en impliceert hiermee dat de inhoud van de term al veel langer bestaat dan de term zelf. 
 
Opvallend is dat Koorman zegt dat crossmedia als doel moet worden gebruikt, omdat het anders 
geen nut heeft. Tot nu toe is er nog geen ander bedrijf geweest die dat zo expliciet heeft gesteld en 
MultiMove staat hierdoor dus apart van de rest, ook al komt de definitie overeen met de definities 
die door andere bedrijven zijn gegeven. Wat volgens Koorman de beste uitwerking van crossmedia is, 
zijn imago en uitstraling. Door crossmedia te gebruiken, worden de producten van MultiMove 
opvallender en hierdoor sneller opgemerkt. 
 

4.2.8  Total Experience 
 
Op de website van Total Experience staat weinig tekst en er wordt dan ook niet over crossmedia 
gesproken. Wel zijn er voorbeelden van crossmediale uitingen te vinden. Volgens Michel Groenveld is 
crossmedia erg belangrijk voor zijn bedrijf. Crossmedia gaat volgens hem een steeds belangrijkere rol 
spelen, omdat klanten een mix van on‐ en offline willen. Hij geeft dan ook als definitie van 
crossmedia: “Geïntegreerde communicatieconcepten met inzet van een mix van on‐ en offline 
middelen.” 
 
Groenveld geeft aan crossmedia als middel te gebruiken, maar daarnaast ook middelenvrij te 
denken. Hij wil vooral focussen op een maximaal rendement van de campagne en de middelen 
hieraan ondergeschikt maken. Hij gebruikt dan ook alleen crossmedia als dit echt nut heeft. 
Groenveld stelt bijvoorbeeld dat een cross‐over alleen gemaakt wordt als er een sterke 
personalisering in de campagne zit. Dit sluit aan bij Lawson‐Borders, De Haas en Jenkins, die 
aangaven dat er een meerwaarde voor de consument moet zijn om over te stappen naar een ander 
medium. 
 
Volgens Groenveld werkt crossmedia zo goed omdat het een optimale media‐inzet creëert. Veel 
mensen geven de meest kwantitatieve aandacht aan het medium internet. Door dit te koppelen aan 
media die kwalitatieve aandacht krijgen (bijvoorbeeld de televisie, de krant of de radio), kan de 
reikwijdte enorm worden verbreed en een campagne dus meer aandacht krijgen. 
 

4.2.9   Xmediaworks 
 
Op de website van Xmediaworks staat een relatie aangegeven tussen crossmedia en een 
multidisciplinaire aanpak. Het bedrijf vermeldt namelijk dat crossmedia deze aanpak nodig heeft om 
goed te werken. Dit is al opvallend, omdat er niet bij vermeld is welke disciplines dan nodig zijn voor 
crossmedia, terwijl dit bedrijf de eerste is die dit noemt. Het zegt wel weer iets over de complexe 
inhoud van crossmedia, aangezien er dus meer voor nodig is dan de combinatie van enkele media.  
 
Joke Witteveen van Xmediaworks definieert crossmedia als volgt:  
 
“De term crossmedia duidt op het gebruik van meer dan één medium ten behoeve van 
communicatie in de meest brede zin van het woord. Voor een goed begrip van de mogelijkheden die 
crossmedia biedt, dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende media, de 
diverse functies die deze hebben en de dragers waarop dit vervolgens mogelijk gemaakt wordt. Door 
de convergentie van media, functies en hardware worden veel apparaten die tot voor kort een 
enkele functie hadden nu voor meer functies ingezet of kunnen voor een functie meerdere 
apparaten worden gebruikt.” 

                                                            
89 Ibidem. 
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Witteveen verwijst hier al naar de term convergentie (convergence) en in de laatste zin van haar 
definitie komt de term remediatie impliciet naar voren. Als voorbeeld van een apparaat met 
meerdere functies noemt Witteveen de smartphone. Hierin zitten veel verschillende functies, zoals 
telefoon, televisie, pc, radio, fotocamera, navigatiesysteem, etcetera. Als voorbeeld van een drager 
noemt zij het medium televisie, dat via steeds meer dragers (internet, mobiele telefoon, …) bekeken 
kan worden.  
 
Witteveen stelt vier onderdelen aan de orde die bij Xmediaworks belangrijk zijn voor het maken van 
een crossmediale campagne, namelijk de boodschap, de context, de doelgroep en de 
mediumselectie. Hierbij moet telkens afgevraagd worden ‘wat’, ‘waar’, ‘wanneer’, ‘hoe’, ‘wie’ en 
‘welke’. Xmediaworks gebruikt steeds meer mediavormen en stelt ook interactiviteit centraal. 
Volgens Witteveen vergroot dit de mogelijkheden en kan er beter worden aangesloten bij een 
specifieke doelgroep. 
 
Witteveen gebruikt crossmedia als middel om het doel, communicatie, te bereiken. Zij vindt 
crossmedia noodzakelijk omdat het medialandschap enorm is veranderd. Om de doelgroep te 
bereiken is het meestal nodig om meer dan één medium in te zetten en dan is al sprake van 
crossmedia. 
 
 

4.3  Verschillen tussen bedrijven 
 
Zoals blijkt uit de vorige paragraaf, zijn er veel overeenkomsten tussen de bedrijven. Bijna alle 
deelnemende bedrijven konden een definitie geven van crossmedia en laten in hun werkwijze en 
producten zien dat ze zich ook daadwerkelijk crossmediaal opstellen. Toch zijn er ook verschillen 
waarneembaar. Enkele belangrijke verschillen zullen in deze paragraaf worden uitgelicht, omdat deze 
relevant zijn voor de deconstructie van de term crossmedia.  
 
Wat op dit punt duidelijk is geworden, is dat crossmedia altijd enkele kenmerken heeft die terug 
dienen te keren, namelijk interactiviteit, de combinatie van verschillende media en de boodschap die 
over verschillende media terugkeert. Wat echter nog niet duidelijk is, is de invulling van deze 
kenmerken. Moet de combinatie van verschillende media een combinatie zijn van oude en nieuwe 
media? Moet er een verhalend aspect in het geheel van media zitten of kan dezelfde boodschap via 
verschillende kanalen worden verteld? En er kunnen nog meer soortgelijke vragen worden gesteld 
die momenteel nog niet duidelijk zijn.  
 
Dit is ook terug te zien in de gegeven definities in de vorige paragraaf. Ze lijken vaak op elkaar, er zijn 
veel overeenkomsten, ze hebben allemaal wel iets gemeen met de verschillende vormen van 
crossmedia die in 3.2 zijn behandeld, maar ze geven geen consistent geheel weer. Aan de ene kant 
bevestigt dit de complexiteit en gelaagdheid van crossmedia, aan de andere kant laat het zien dat 
crossmedia nog een vaag begrip is en niet duidelijk genoeg uiteengezet.  
 
Zo is er het verschil in het gebruik van de combinaties van media. Sommige bedrijven stellen dat er 
een combinatie nodig is van oude en nieuwe media, terwijl anderen alleen nieuwe media gebruiken 
of zelfs maar één medium. Eijssen (E‐Crossmedia) maakt bijvoorbeeld alleen gebruik van 
videotoepassingen en geeft in zijn definitie van crossmedia aan dat het gaat om integraal gebruik van 
verschillende media. Door zijn aanpak is de boodschap wel groter, maar niet breder. Als er een video 
op internet staat en niemand komt op de betreffende website, is er weinig respons. Als er via vier 
media content wordt aangeboden, is het bereik veel groter.  
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Groenveld (Total Experience) stelt expliciet dat het bij crossmedia gaat om oude (offline) en nieuwe 
(online) media. Hij zegt dat mensen dan wel meer aandacht besteden aan online media, maar dat er 
nog veel kwalitatieve aandacht gaat naar de offline media, zoals kranten en televisie. Door deze te 
koppelen met elkaar, krijgt de campagne meer aandacht. Volgens Buschman (Achtung!) zijn 
consumenten echter steeds slechter te bereiken via de traditionele media. Beiden zijn het wel eens 
over de intensivering van de gelaagdheid van de boodschap die door crossmedia wordt 
bewerkstelligd, omdat er via verschillende kanalen wordt gecommuniceerd.  
 
Verder is er een tweedeling in werkwijze bij de bedrijven. De meeste bedrijven gebruiken crossmedia 
als middel om (meestal) het doel communicatie mee te bewerkstelligen. Reynaert (eXistenZ) is hier 
het meest duidelijk over en stelt dat crossmedia nooit een doel mag zijn. Als het niet nuttig is om 
crossmedia in te zetten, dan moet dat ook niet gebeuren. Eijssen (E‐Crossmedia) zegt dat hij 
crossmedia als middel en als doel gebruikt. Koorman (MultiMove) gaat een stap verder door te 
stellen dat crossmedia juist als doel moet worden gebruikt, omdat het anders geen nut heeft. Dit is 
een essentieel verschil en brengt de discussie meteen bij het volgende punt, namelijk de rol die 
crossmedia speelt in het bedrijf. 
 
Door crossmedia als doel te gebruiken, lijkt het een commerciële bezigheid. Het gaat er dan alleen 
maar om, om zoveel mogelijk mensen op zoveel mogelijk verschillende manieren te bereiken. 
Bedrijven die crossmedia als middel gebruiken, zien als doelen interactiviteit en dialoog met de 
consument, zodat duidelijk wordt wat hij of zij wil. Uiteraard zit in elk product van elk bedrijf een 
commercieel doel, maar door crossmedia als doel te stellen, lijkt het een soort bonus te zijn op 
‘normale’ media. Dit is in tegenstelling tot bijvoorbeeld Witteveen (Xmediaworks) en Groenveld 
(Total Experience), die crossmedia als noodzaak zien, omdat het medialandschap enorm veranderd 
is.  
 
Een ander gevolg van het werken met crossmedia als middel of doel, is de intensiteit van het gebruik. 
Bedrijven die crossmedia als middel gebruiken, kijken vanuit de beoogde doelgroep. Als crossmedia 
niet relevant is, en er voor de consument geen sterke waarde is om een cross‐over te maken, dan 
heeft de campagne niet de juiste uitwerking. Crossmedia dient dan ook volgens de meeste bedrijven 
alleen ingezet te worden als dit nut heeft. Bedrijven die crossmedia als doel hebben, gebruiken het 
sowieso en hebben dus, naast het voordeel van meer bereik, soms het nadeel dat consumenten niet 
de weg volgen die de producent heeft uitgedacht. 
 
Tot slot komt het verhalende aspect (storytelling) maar bij zeer weinig bedrijven voor. Reynaert 
(eXistenZ) zegt hier het meest over, maar het grootste deel van de bedrijven noemen dat niet in hun 
definitie of aanpak. In de theorie kwam al naar voren dat dit de meest geavanceerde vorm van 
crossmedia is en deze is blijkbaar in de praktijk nog niet relevant genoeg om grootschalig te 
gebruiken.  
 
 

4.4  Conclusie 
 
In de vorige paragrafen is veel nadruk gelegd op het verschil in crossmediagebruik als het gaat om de 
inzet van crossmedia als doel of als middel. Het belangrijkste verschil hierbij is dat de bedrijven die 
crossmedia als middel gebruiken, kijken naar de relevantie hiervan. Als het niet aansluit bij de 
doelgroep, dan kan er beter geen crossmedia worden gebruikt. Ook dient er een toegevoegde 
waarde voor de consument aan crossmedia te zitten, anders maken zij niet de overstap naar een 
ander medium. De bedrijven die crossmedia als doel gebruiken, draaien het juist precies om. Zij 
stellen dat crossmedia noodzakelijk is, om de relevantie van de boodschap te waarborgen. Zij zeggen 
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dat consumenten niet genoeg bereikt worden als crossmedia niet wordt ingezet en dat daarom 
crossmedia het doel dient te zijn. 
 
In dit hoofdstuk is opnieuw gebleken dat er verschillende meningen zijn over crossmedia. Vooral in 
paragraaf 4.3, waar de verschillen uiteen zijn gezet, komt dit duidelijk naar voren. Het is nu dus 
aangetoond dat niet alleen theoretici verschillend denken over crossmedia, maar dat ook in de 
praktijk nog veel verschillen te vinden zijn tussen crossmedia‐uitingen. Doordat crossmedia nog niet 
duidelijk is gedefinieerd, is het niet mogelijk om één lijn te trekken voor zowel de theorie als voor de 
praktijk. Inmiddels is echter ook gebleken dat crossmedia wellicht zo breed en complex is, dat het 
niet mogelijk is om een strakke definitie op te stellen. In dat geval is het wel nog steeds noodzakelijk 
om in ieder geval een kader op te stellen waar crossmedia binnen valt, in plaats van de term steeds 
anders uit te leggen of vele andere termen te gebruiken die dezelfde inhoud hebben. 
 
In het volgende hoofdstuk zullen theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld worden door te kijken naar 
de overeenkomsten en verschillen hiertussen en wat dit zegt over crossmedia, om zo de hoofdvraag 
uiteindelijk te kunnen beantwoorden.  
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HOOFDSTUK 5 | VERGELIJKING THEORIE EN PRAKTIJK 
 
 

5.1  De samenhang van synoniemen 
 
Om de samenhang tussen theorie en praktijk goed te kunnen weergeven, zal nu eerst een overzicht 
worden gegeven van de samenhang tussen de synoniemen van hoofdstuk 3. De belangrijkste 
synoniemen, namelijk degenen die exact overeenkwamen met crossmedia, zijn convergence en 
remediatie. Het enige verschil hiertussen is dat remediatie een technologische vooruitgang lijkt te 
representeren, terwijl convergence meer een maatschappelijke ontwikkeling schetst. Dit komt 
overeen met de uitleg van Van Vliet in 3.2.7. Zowel convergence als remediatie zijn een synoniem 
van crossmedia, ook al komt de inhoud van beide termen dus niet helemaal overeen. Dit komt omdat 
crossmedia op diverse manieren wordt gedefinieerd. Als deze definities in één model worden 
gestopt, dan passen convergence en remediatie allebei in dit model. Zij bevinden zich alleen in een 
ander onderdeel van het model.  
 
Om dit duidelijk te maken, zal hieronder een schematisch crossmediamodel worden weergegeven: 
Crossmediale onderverdeling in verschillende vormen 
Laag / indeling 1* 2** 3*** 
Laag 1 Autonoom concept Iconische relatie  
Laag 2 Supersystem Indexicale relatie  
Laag 3 Afhankelijk concept Symbolische relatie Storytelling  
 
Crossmediale onderverdeling in verschillende stadia 
Laag 1 Laag 2 Laag 3 
* 1 = indeling crossmedia door Van Pluuren & Groenveld (in navolging van Reynaert) 
** 2 = indeling crossmedia door Van Vliet 
*** 3 = toevoeging crossmedia door Reynaert en Dijkerman 

 
 

De verschillende lagen geven aan de ene kant de verticale (content) kant van crossmedia aan. 
Tegelijkertijd is er (als de verschillende lagen naast elkaar worden geplaatst) een horizontale 
(technologische) ontwikkeling bij crossmedia. De eerste onderverdeling is een verdeling in niveau, 
terwijl de tweede een verdeling is in tijd. Convergence (en crossmedia) is de combinatie van de 
verschillende vormen. Remediatie (en ook crossmedia) is de opeenvolging van de verschillende 
lagen, die in dat geval als stadia worden gezien.  
 
Nu bovenstaand schema is gemaakt, kunnen ook de andere synoniemen beter worden geduid. Multi‐
channeling en multimedia kunnen niet geheel gezien worden als synoniem voor crossmedia, maar 
passen wel in het model als een vorm van crossmedia. Beide termen zijn onder te brengen in laag 1. 
Multi‐channeling wordt door Antikainen, Kangas & Vainikainen exact hetzelfde omschreven als de 
omschrijving die Van Vliet geeft aan de iconische relatie. Intermedialiteit gaat al een stap verder, 
maar mist nog het verhaalaspect. Ook intermedialiteit is dus geen synoniem van crossmedia, maar 
wel van laag 2 van het model van crossmedia. Tot slot heeft ook de derde laag een synoniem, 
namelijk transmedia. Genoemde termen in deze alinea kunnen dus niet geheel als synoniem van 
crossmedia worden gezien, maar wel als synoniem van onderdelen van crossmedia. 
 
Een andere categorie bevat termen die meer over het gehele schema vallen of er een voorwaarde 
voor zijn. Web 2.0, interactiviteit en collective intelligence zijn voorbeelden van dit laatste. Volgens 

Figuur 1: schematisch crossmediamodel 
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Van Pluuren & Groenveld is internet de lijm van crossmedia.90 Het is echter logischer om te stellen 
dat web 2.0 de lijm is van crossmedia. Alle web 2.0 is internet, maar niet heel internet is web 2.0 en 
aangezien interactiviteit zowel de kern van web 2.0 is als van crossmedia, is het dus een betere 
specificatie om web 2.0 de lijm, de kern van crossmedia te noemen. De termen web 2.0 en 
interactiviteit zijn dus niet zozeer synoniemen van crossmedia, maar zijn wel een belangrijke 
voorwaarde voor de werking van crossmedia. Collective intelligence is een zijspoor van crossmedia. 
Het is wel belangrijk bij crossmedia, omdat er met een campagne bepaalde doelgroepen worden 
aangesproken. Het is hierbij van belang om te weten wat een doelgroep wil en weet. Om respons te 
krijgen vanuit de doelgroep is het soms nuttig om gebruikers te laten samenwerken of elkaar aan te 
vullen. Bij de 53j8 bijvoorbeeld (zie hoofdstuk 2) kunnen gebruikers hun kennis verenigen, om zo 
sneller bij de oplossing te komen en de prijs te bemachtigen. Twee termen die, net als convergence 
en remediatie, synoniem zijn van crossmedia, zijn open source‐media en G Tech. Deze termen 
worden hier echter niet heel uitgebreid behandeld, omdat zij vrij onbekend zijn en op zichzelf niet 
gaan over crossmedia. Alleen de eigenschappen van beide termen komen overeen met de 
eigenschappen van crossmedia en daarom kunnen ze beschouwd worden als synoniem. 
 
Tot slot zijn er nog drie termen aan de orde gekomen, waarvan gebleken is dat ze weinig met 
crossmedia te maken hebben. Zoals in de vorige alinea al werd aangegeven, wordt internet vaak 
gebruikt bij crossmedia, maar is dit geen noodzaak. Het kan echter een hulpmiddel zijn, omdat zoveel 
mensen internet als kwantitatieve bron gebruiken.91 De termen hypermedia en immediacy zijn 
onderdeel van remediatie, maar vallen zelf niet onder crossmedia. Hypermedia heeft wel 
overeenkomsten met crossmedia, maar deze zijn slechts zijdelings van belang. Immediacy heeft zeer 
weinig overeenkomsten en kan dus niet in relatie worden gebracht met crossmedia. 
 
 

5.2  Overeenkomsten theorie en praktijk 
 
In 3.3.1 zijn de zeven kenmerken van convergence van Lawson‐Borders uiteengezet, namelijk 
communicatie, toewijding, samenwerking, compensatie, culturele verandering, concurrentie en 
consument. Uit de analyse van de bedrijven die hebben meegewerkt aan het onderzoek blijkt dat 
deze kenmerken ook terugkeren in de werkwijze van de bedrijven. Niet elk bedrijf gebruikt alle zeven 
kenmerken, maar ze keren wel duidelijk terug. 
 
Communicatie 
Verschillende bedrijven, waaronder Xmediaworks en eXistenZ, stellen dat crossmedia als middel 
wordt gebruikt om het doel, communicatie, te bereiken. Reynaert (eXistenZ) beargumenteert dat het 
doel altijd communicatie moet zijn en dat crossmedia dit kan bewerkstelligen. Dankzij de inzet van 
crossmedia kan er een dialoog worden aangegaan met de doelgroep.  
 
Toewijding 
Vrijwel alle bedrijven hebben crossmedia centraal staan in hun bedrijf of in de filosofie van het 
bedrijf. Enkele bedrijven hebben crossmedia zelfs als doel gesteld en stellen crossmedia dus expliciet 
in het middelpunt van het proces.  
 
Samenwerking 
Voor een zo goed mogelijk proces, zullen verschillende media‐afdelingen moeten samenwerking. Een 
goed voorbeeld uit de praktijk hiervan is het bedrijf Total Experience. Dit is eigenlijk een 
samenwerkingsverband onder die naam van drie losse bedrijven. De één is gespecialiseerd in tekst, 

                                                            
90 Van Pluuren & Groenveld 2007: 89. 
91 Zo stelt Groenveld in het onderzoek dat in hoofdstuk 4 is behandeld. 



 

36

de ander in websites en weer een ander in grafische vormgeving. Zodoende kan elk aspect van de 
campagne door een ander bedrijf met experts in hun eigen vakgebied worden uitgevoerd. 
 
Compensatie 
Hier is geen vraag over gesteld, dus dit kan niet goed bekeken worden. Wel zijn op de websites van 
sommige bedrijven vacatures te vinden voor mensen met een crossmediale achtergrond.  
 
Culturele verandering 
Hoe dit bij de bedrijven zit, is niet bekend. Wel kan voor Total Experience bekeken worden hoe dit in 
zijn werk ging, omdat dit mijn stagebedrijf was. Zoals eerder vermeld, is Total Experience een 
samenwerkingsverband van drie bedrijven. Op het moment van samenvoegen, was het noodzakelijk 
om een aantal structurele veranderingen door te voeren en duidelijke afspraken te maken, zodat de 
samenwerking optimaal kon verlopen. De combinatie van verschillende afdelingen verloopt niet 
altijd soepel en het doorvoeren van veranderingen kost tijd. Om het bedrijf zo goed mogelijk te laten 
functioneren, is het belangrijk om ruim de tijd te nemen om afspraken op te stellen en uit te voeren. 
 
Concurrentie 
Door de schaal waarop crossmedia wordt gebruikt, is al duidelijk dat bedrijven moeten concurreren 
met elkaar. Dit is niets nieuws, maar zet producenten wel aan tot het perfectioneren van het aanbod, 
om de consument het meest te laten interageren in hun campagne. 
 
Consument 
Alle bedrijven geven aan dat de consument erg belangrijk is bij het opstellen van een campagne. De 
campagne moet aansluiten bij de consument, hem of haar aanspreken en tegelijkertijd interactie 
opwekken. Het voordeel van crossmedia is dat, als een consument respondeert, het bedrijf daardoor 
meer informatie krijgt over de wensen en kenmerken van de doelgroep en hierdoor een (volgende) 
campagne nog beter af kan stemmen op de consument. 
 
Deze zeven kenmerken van convergence (en dus ook van crossmedia) komen dus duidelijk terug in 
de praktijk. Er zijn echter nog meer kenmerken die theorie en praktijk met elkaar verbinden. Eén 
daarvan is de manier waarop crossmedia wordt gedefinieerd. Zowel bij theoretici als bij 
bedrijfsleiders komen uiteenlopende definities voort of wordt er gesteld dat er geen definitie is. 
Zowel bedrijven onderling als theoretici onderling zitten niet op één lijn wat betreft crossmedia. 
Waar velen het wel over eens zijn, is dat er meerdere vormen van crossmedia zijn. Zo zegt Momber 
(Momber Communications) dat er verschillende vormen zijn van crossmedia. Eén van de vormen die 
hij noemt, komt zelfs overeen met remediatie en geeft dus de horizontale vorm van crossmedia weer 
zoals Van Vliet deze stelt.  
 
 

5.3  Verschillen theorie en praktijk 
 
Er zijn drie belangrijke verschillend te vinden tussen de theorie en de praktijk. De eerste is dat er 
bedrijven zijn die crossmedia als marketingstrategie zien, terwijl er vanuit de theorie veel vaker de 
nadruk ligt op de noodzakelijkheid van crossmedia. Theoretici stellen dat het medialandschap en de 
maatschappij zodanig veranderen, dat er geavanceerdere vormen van media nodig zijn om de 
consument te benaderen. Dit komt overeen met de horizontale vorm van crossmedia. Vanuit deze 
noodzakelijkheid kan er via de verticale vorm gekeken worden in welke mate crossmedia nuttig is 
voor een bepaalde campagne. Er zijn echter ook bedrijven die deze mening delen met de theoretici. 
Het is dus niet een alomtegenwoordig verschil, maar de meeste bedrijven uit het onderzoek hadden 
de tegenovergestelde mening dan degene die hoofdzakelijk in de theorie is terug te vinden. 
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Het tweede verschil is dat de bedrijven crossmedia zien als een term die op zichzelf staat. Zowel op 
de websites als in de antwoorden van de vragenlijst is terug te zien dat bedrijven menen dat 
crossmedia een term is met inhoud, met een unieke betekenis en dat de uitingen daarvan vallen 
onder de noemer ‘crossmedia’. In hoofdstuk 3 is echter duidelijk beargumenteerd dat de inhoud van 
crossmedia in zijn geheel niet op zichzelf staat. Het woord crossmedia bestaat wellicht nog niet 
zolang, maar de inhoud des te langer. Niet alleen kan gesteld worden dat er meerdere andere 
termen zijn die hetzelfde inhouden als crossmedia, maar het is tevens de vraag of crossmedia niet al 
altijd heeft bestaan, maar dat er nu nieuwere vormen van zijn. Vanuit de praktijk lijkt crossmedia dus 
een begrip op zichzelf, terwijl vanuit de theorie blijkt dat de term weinig inhoud heeft en meer een 
overkoepelende term is voor het huidige medialandschap. 
 
Een laatste verschil tussen theorie en praktijk is dat het onderdeel storytelling maar weinig 
terugkeert in de praktijk. In de theorie bevindt dit onderdeel zich in de derde en meest geavanceerde 
laag van crossmedia, maar hier wordt in de praktijk nog niet veel mee gedaan. Er zijn wel bedrijven 
die stellen dat een verhaal nuttig is om de consument een cross‐over te laten maken, maar de 
meeste bedrijven vinden de voorwaarde voor een cross‐over meer in een meerwaarde voor de klant. 
De consument moet er iets aan hebben om de overstap naar een ander medium te maken. Dit hoeft 
niet per se een verhalend aspect te zijn. Het kan zijn, zoals vaak in campagnes gebeurd, dat het 
aanbieden van een prijs al genoeg waarde heeft voor de consument om de overstap te maken.92 
 
 

5.4  Conclusie 
 
Uit dit hoofdstuk is gebleken dat er een belangrijke tweedeling te maken is in crossmedia, namelijk 
de technologische vooruitgang en de maatschappelijke vooruitgang. De technologische vooruitgang 
is horizontaal en remediatie is het synoniem van deze vorm van crossmedia. Hierbij is crossmedia de 
noodzakelijke oplossing voor andere, minder uitgebreide, mediavormen door het veranderende 
medialandschap en door de veranderende vraag vanuit de consument. De maatschappelijke 
vooruitgang is juist verticaal. Het synoniem van deze vorm van crossmedia is convergence. Het grote 
verschil met de andere vorm is dat crossmedia hier niet noodzakelijk is, maar gewoon een nieuwe 
mediavorm(naast andere) die zorgt voor meer interactiviteit. 
 
Beide vormen sluiten elkaar niet uit, omdat dezelfde onderdelen erin voorkomen. Het verschil is dat 
bij de horizontale vorm de genoemde lagen uit het model elkaar opvolgen, terwijl in het verticale 
model de lagen naast of door elkaar bestaan, afhankelijk van het doel van de campagne. Bij beide 
vormen worden de lagen steeds geavanceerder, complexer en uitgebreider. Doordat in het model 
eigenlijk een combinatie samenkomt van convergence en remediatie, kan nu gesteld worden dat 
crossmedia de overlappende term is.  
 
Als dit gecombineerd wordt met de bevinding dat de termen multimedialiteit/multi‐channeling, 
intermedialiteit en transmedia precies passen in de verschillende lagen, lijkt het dat crossmedia een 
inhoudsloze term is en slechts de combinatie van verschillende mediavormen. Als dit aangenomen 
wordt, dan is crossmedia geen begrip, maar een verzamelnaam voor de huidige stand van zaken in 
het medialandschap. 

                                                            
92 Een voorbeeld hiervan zijn televisieprogramma’s als Idols waarbij de consument aangespoord wordt te 
stemmen op kandidaten via sms of internet. Vervolgens wordt er uit alle stemmers een winnaar getrokken die 
een grote prijs krijgt. 



 

38

HOOFDSTUK 6 | CONCLUSIE 
 
 

6.1  Crossmedia gedeconstrueerd 
 
In de vorige hoofdstukken is crossmedia eigenlijk opnieuw 
opgebouwd. Door eerst naar de term zelf te kijken (2.2), 
vervolgens naar de verschillende vormen van crossmedia 
(3.2) en tot slot naar de context rondom crossmedia (3.3) kon 
de term worden ontleed en vervolgens duidelijker worden 
ingevuld.  
 
Het model dat uiteindelijk is opgesteld (5.1) dankzij door de 
deconstructie van crossmedia zorgt voor een nieuwe kijk op 
deze term. Als modellen over crossmedia bekeken worden, 
veelal te vinden op internet, maar bijvoorbeeld ook in het 
boek van Van Pluuren & Groenveld93, is te zien dat deze één 
ding gemeen hebben.  
 
Het gemeenschappelijke kenmerk in de modellen is dat de 
term crossmedia in het midden wordt geplaatst met allerlei 
deelgebieden die ermee te maken hebben er omheen (zie 
figuur 2). In het nieuwe model dat in deze scriptie is 
geïntroduceerd is crossmedia het model in zijn geheel en is 
niet zozeer de context gedefinieerd, maar juist de inhoud. 
Crossmedia is in dit model (zie figuur 394) opgedeeld in 
segmenten om een zo goed mogelijk beeld te kunnen geven 
van wat crossmedia is. 
 
Crossmediale onderverdeling in verschillende vormen 
Laag / indeling 1* 2** 3*** 
Laag 1 Autonoom concept Iconische relatie  
Laag 2 Supersystem Indexicale relatie  
Laag 3 Afhankelijk concept Symbolische relatie Storytelling  
 
Crossmediale onderverdeling in verschillende stadia 
Laag 1 Laag 2 Laag 3 
* 1 = indeling crossmedia door Van Pluuren, Groenveld (in navolging van Reynaert) 
** 2 = indeling crossmedia door Van Vliet 
*** 3 = toevoeging crossmedia door Reynaert en Dijkerman 

 
 

 
 
 
 

                                                            
93 Van Pluuren & Groenveld 2007: 11. 
94 Figuur 3 is gelijk aan figuur 1 in paragraaf 5.1, maar wordt hier in de conclusie opnieuw afgebeeld om een 
goede vergelijking te kunnen maken met figuur 2. Om praktische redenen (het voorkomen van terugbladeren) 
is het nieuwe crossmediamodel hier nogmaals geplaatst. 

Figuur 2: voorbeeld crossmediamodel

Figuur 3: nieuw crossmediamodel 
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6.2   Het effect van de deconstructie op de theorie 
 
Nu crossmedia is gedeconstrueerd, is het de vraag welke effecten dit heeft voor de theorie en de 
praktijk. Beide hebben te maken met dezelfde effecten, maar in een andere vorm. Door het 
ontdekken van de synoniemen, en dan met name de begrippen convergence en remediatie, blijkt dat 
crossmedia op zichzelf inhoudsloos is. Veel theoretici spreken over de grote verandering die 
crossmedia teweegbrengt, zoals dat de consument veel inspraak heeft. Dit is echter lichtelijk 
overdreven. Het is waar dat het model van crossmedia nieuw is, maar het is een opeenvolging, een 
evolutie van nieuwe media‐uitingen. Iedere media‐uiting op zichzelf zorgt voor veranderingen en 
crossmedia is daarin niet anders dan bijvoorbeeld de komst van de televisie. 
 
Dankzij de deconstructie kan nu gesteld worden dat crossmedia geen begrip is, maar een 
overkoepelende term, een model, die de combinatie is van verschillende andere termen die al langer 
bestaan en al wel duidelijk gedefinieerd zijn. Er is geen sprake van een nieuwe 
communicatiedimensie of een grote revolutie. Interactie bestaat immers al veel langer en, zoals in 
2.1 naar voren is gebracht, ook in de jaren ’50 was er al de mogelijkheid om inspraak te hebben in de 
media.  
 
Dan is het nu de vraag wat crossmedia dan voor nut heeft. Als het geen nieuwe 
communicatiedimensie is, geen begrip met inhoud, wat is het dan wel? Crossmedia dient gezien te 
worden als model dat de huidige stand van zaken in het medialandschap representeert. De 
combinatie van begrippen die onder crossmedia vallen, zorgen voor een vernieuwende stap in de 
evolutie van de technologie. De toegevoegde waarde zit in de derde laag van het model, waarbij het 
verhalende aspect en de cross‐over centraal staan.  
 
Zoals al eerder is gesteld, bevinden zich in het model zowel een horizontale als een verticale vorm. 
Deze sluiten elkaar echter niet uit. Theoretici als Reynaert en Dijkerman stellen dat het 
medialandschap en de maatschappij zodanig veranderen, dat er geavanceerdere vormen van media 
nodig zijn om de consument te benaderen. Dit komt overeen met de horizontale vorm van 
crossmedia. Vanuit deze noodzakelijkheid kan er via de verticale vorm gekeken worden in welke 
mate crossmedia nuttig is voor een bepaalde campagne.  
 
 

6.3   Het effect van de deconstructie op de praktijk 
 
In de vorige paragraaf is al gesteld dat theorie en praktijk te maken hebben met dezelfde effecten 
van de deconstructie van crossmedia. Ook in de praktijk spreken bedrijven vol lof over crossmedia. 
Vaak is in de tekst op hun website terug te vinden dat crossmedia een unieke toevoeging is aan het 
bedrijf en dat de producent er daarom mee in zee moet gaan. Het is natuurlijk goed om in het 
bedrijfsprofiel aan te geven wat het bedrijf zo bijzonder maakt, maar er kan momenteel niet meer 
beweerd worden dat dit de toepassing crossmedia is.  
 
Crossmedia is namelijk, zo is gebleken, een model, een stap in de evolutie van de technologie. De 
markt vraagt om interactie en zeggenschap in een campagne of product, dus moet dit ook gegeven 
worden. Crossmedia kan dus eigenlijk geen unieke eigenschap meer zijn van een bedrijf. Bedrijven 
die crossmedia gebruiken lopen niet voorop, zij lopen gewoon in lijn met de maatschappij. Bedrijven 
die het nog niet gebruiken, lopen juist achter op de marktvraag. 
 
Daarnaast dienen bedrijven zich bewust te worden van het feit dat crossmedia niet een vaststaand 
begrip is, maar dat het uit verschillende segmenten bestaat die op verschillende manieren ingezet 
moeten worden. Crossmedia als doel van een campagne heeft weinig nut, want dan wordt aan het 
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belang van de consument voorbij gegaan. Door het crossmediamodel als middel te gebruiken, kan 
gekeken worden naar wat de consument wil om daar vervolgens de juiste laag op toe te passen.  
 
 

6.4    Suggesties voor verder onderzoek 
 
De deconstructie van crossmedia lijkt hiermee voltooid en de effecten ervan op de theorie en de 
praktijk zijn uiteengezet. Toch zouden er nog enkele zaken aangescherpt kunnen worden om het 
onderzoek uit te diepen en te verbreden. Het eerste punt is dat er in dit onderzoek vrij weinig 
bedrijven zijn ondervraagd. Aan de ene kant is dit omdat het voornamelijk draaide om een beeld te 
geven van crossmedia in de praktijk, aan de andere kant waren er weinig bedrijven die genoeg tijd 
konden vrijmaken om mee te werken. Als er meer bedrijven onderzocht worden, komen er wellicht 
nog andere punten naar boven die kunnen bijdragen aan de deconstructie van crossmedia.  
 
Daarnaast zou het nuttig zijn om een focus te leggen op de media‐uitingen zelf. De vraag dient 
gesteld te worden in hoeverre crossmedia wordt gebruikt in de maatschappij en wat hiervan de 
voordelen en de gevolgen zijn. Als dit nader wordt bekeken, kunnen de uitingen nog meer 
toegespitst worden op de juiste doelgroep en zal het beoogde doel van een campagne eerder 
worden bereikt. Ook is het interessant om te kijken naar het gebruik van het woord crossmedia, of 
dit alleen in de zogenoemde creative industries gebeurd of dat gebruikers er ook mee bekend zijn. 
 
Ook vanuit de theorie kan er nog breder gekeken worden naar crossmedia. Om het crossmediamodel 
uit te breiden, moet er gezocht worden naar termen die wellicht ook als synoniem dienen van 
crossmedia. Een bredere context kan er tevens aan bijdragen dat het medialandschap goed in kaart 
wordt gebracht. Het is belangrijk om te kijken wat de marktvraag precies inhoudt en op welke wijze 
het crossmediamodel hier het beste op kan worden toegepast. De deconstructie van crossmedia is 
een eerste stap om media‐uitingen zo optimaal mogelijk te laten werken en de consument zo goed 
mogelijk te voorzien van informatie. 
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BIJLAGE: RESULTATEN PRAKTIJKONDERZOEK 
 
 
Bedrijf:    Achtung! 
Vestigingsplaats: Amsterdam 
Website:  www.achtung.nl  
Ingevuld door:  Dick Buschman 
Datum:   14‐07‐2008 
  

1. Wat is volgens u de definitie van crossmedia?  
  
Crossmedia betekent het publiek bereiken en betrekken door een boodschap op verschillende 
manieren te vertellen. Dat vereist verschillende invullingen vanuit een centrale gedachte, die ieder 
gebruik maken van de kracht van het medium waarvoor ze ingezet worden.  
  

2.  Welke rol speelt crossmedia in uw bedrijf? 
 
Belangrijk, bijna al onze campagnes kennen de inzet van verschillende middelen. 
  

3. Kunt u, aan de hand van één van uw projecten, aangeven hoe u crossmedia toepast?  
 
Daybreakers: website, online advertising, print‐uitingen, POS, on pack. 
  

4. Wat verstaat u onder een crossmediale aanpak? Hoelang maakt u al gebruik van deze 
aanpak en wat zijn sindsdien de voordelen geweest?  

 
Sinds de oprichting in 2005 maken wij gebruik van crossmedia. 
  

5. Wordt crossmedia door u ingezet als doel of als middel? Waarom?  
 
Als middel, om aan verschillende doelstellingen bij te dragen. 
  

6. Op welke manier draagt crossmedia iets bij aan uw producten/projecten? En wat draagt 
het precies bij?  

 
Boodschap op verschillende manieren vertellen, media versterken elkaar en vullen elkaar aan. 
  

7. Laat u consumenten een cross‐over maken of biedt u de content aan via verschillende 
media? Waarom? 
Verduidelijking: bij een cross‐over moet de gebruiker naar een ander medium om het vervolg van de boodschap 
te verkrijgen/begrijpen. De andere optie is om via verschillende media dezelfde boodschap (of delen daarvan) 
over te brengen, waarbij het niet noodzakelijk is dat de gebruiker alle media‐uitingen heeft gezien. 

 
Beide vormen worden ingezet. 
  

8. Welke media zet u in en waardoor werken deze gecombineerd beter?  
 
Wij zetten alle mediatypen in die bijdragen aan onze doelstellingen. 
  

9. Wat is volgens u de kracht van crossmedia?  
 
Gelaagdheid van de boodschap kracht bijzetten. 
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10. Wat is de succesvolle formule in uw bedrijf? Waardoor 'werkt' crossmedia?  

 
Wij beginnen altijd met een interactief hart in het concept (itt een lineair). Van daaruit werken we 
crossmediale vormen uit! 
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Bedrijf:    DM Interface 
Vestigingsplaats: Almere 
Website:  www.dm‐interface.nl  
Ingevuld door:  Joost van der Ham 
Datum:   13‐08‐2008 
 

1. Wat is volgens u de definitie van crossmedia? 
 
Bij DM Interface wordt al gepraat over cross media DM wanneer er meer dan één direct dm kanaal 
gebruikt in één en dezelfde campagne, vanuit één en dezelfde database. Dit kan dus zowel zijn in de 
boodschap die je als adverteerder verstuurd, dus via meerdere kanalen (de één vindt het prettig om 
een brief te ontvangen en via een antwoordkaart te reageren, de ander ontvangt liever een e‐mail en 
krijgt dan de mogelijkheid om te responderen via een persoonlijke webpagina), maar dus ook in de 
vorm van de responskanalen die je voor je doelgroep openstelt, om te responderen. 
 
Met cross media dm ben je in staat om als adverteerder je boodschap tot in het kleinste detail te 
personaliseren (om zo je spamwaarde te verlagen) en het zo dus voor de ontvanger van je boodschap 
zo aantrekkelijk mogelijk te maken (wegnemen van drempels) om de dialoog met jou als 
adverteerder aan te gaan. Dit doe je dus door het brengen van een relevante boodschap (dus 
gepersonaliseerd waar mogelijk), via het relevante medium (het medium naar wens van de 
doelgroep of zelfs individu uit die doelgroep, zowel voor ontvangst van de boodschap als 
responsmogelijkheid), op het relevante moment (dus het moment dat jouw doelgroep als 
adverteerder zit te wachten op jouw boodschap). 
 

2. Welke rol speelt crossmedia in uw bedrijf? 
 
Een hele grote rol. Ons bedrijf houdt zich nu ongeveer 2 ½ jaar bezig met cross media dm en meer 
dan de helft van de door ons uitgevoerde campagnes worden op een crossmediale wijze ingevuld. Dit 
is overigens ook een nadrukkelijke wens (soms eis) van onze klanten/opdrachtgevers. 
 

3. Kunt u, aan de hand van één van uw projecten, aangeven hoe u crossmedia toepast? 
 
Een goed voorbeeld van een crossmediale campagne is een campagne voor een uitnodigingstraject 
waarvan ik je eerder vanmorgen een campagneflow in pdf‐formaat doorgestuurd heb. Zal hem voor 
de zekerheid nogmaals doorsturen. 
 

4. Wat verstaat u onder een crossmediale aanpak? Hoelang maakt u al gebruik van deze 
aanpak en wat zijn sindsdien de voordelen geweest? 

 
Wij zijn zogezegd nu zo’n ruim 2 ½ jaar bezig met cross media dm. Met de inzet ervan zijn wij in staat 
om een responsverhoging tot wel 300% te realiseren voor onze opdrachtgevers, t.o.v. hun 
traditionele invulling van hun campagnes. Voordelen voor onze opdrachtgevers zijn heel simpel én 
aantrekkelijk; een drastisch hogere respons, een drastisch hogere conversie en dat via slechts één 
partij (DM Interface) die dit kan verzorgen. Wij zijn namelijk dus niet alleen aannemer van cross 
media dm trajecten, wij zijn als enige partij in Nederland in staat om alle nu gebruikte directe dm 
kanalen (zowel off‐ als online) in‐house in te zetten. Wij hoeven dus niets uit te besteden. 
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5. Wordt crossmedia door u ingezet als doel of als middel? Waarom?  
 
Het wordt door ons ingezet als middel. Het is voor onze relaties feitelijk een tool om op een 
persoonlijker wijze zowel effectiever als efficiënter de dialoog aan te gaan met hun 
doelgroep/relaties/prospects.  
 

6. Op welke manier draagt crossmedia iets bij aan uw producten/projecten? En wat draagt 
het precies bij? 

 
Zie mijn antwoorden bij vraag 4 en 5. Wij stellen onze relaties in staat om een groter en beter 
resultaat te halen uit hun dm campagnes. Het vooruitzicht van verdubbelen of verdriedubbelen van 
respons op hun dm campagnes is voor veel bedrijven (ook en met name top 500 adverteerders in 
Nederland) interessant om met ons het gesprek aan te gaan, wat ons de mogelijkheid biedt om onze 
dienstverlening te presenteren. 
 
Veel bedrijven, met name die in de top 500 adverteerderlijst zien absoluut het nut en de noodzaak in 
van de inzet van cross media dm in hun campagnes. 
 

7. Laat u consumenten een cross‐over maken of biedt u de content aan via verschillende 
media? Waarom? 
Verduidelijking: bij een cross-over moet de gebruiker naar een ander medium om het vervolg van de 
boodschap te verkrijgen/begrijpen. De andere optie is om via verschillende media dezelfde boodschap 
(of delen daarvan) over te brengen, waarbij het niet noodzakelijk is dat de gebruiker alle media-
uitingen heeft gezien. 

 
Ja, wij laten de doelgroep zoals jij het noemt een cross‐over maken en doen dat om meerdere 
redenen: 

• Wij prediken de doelgroep vrij te laten in keuze van medium om te responderen. Hoe meer 
kanalen je openstelt, hoe hoger je respons zal zijn. 

• In vrijwel al onze campagnes stellen wij gedurende de dialoog bepaalde waarderingsvragen 
aan de doelgroep, puur omdat dat info genereert waarover onze opdrachtgever nog niet 
beschikt, maar wel graag wil beschikken. Denk hier bijvoorbeeld aan een juist 06‐nummer of 
e‐mailadres. 

• Het kan zo zijn dat die individuele consument die jij aanschrijft per brief en die je als 
responsmogelijkheid een antwoordkaart toestuurt, het vele malen prettiger vindt om 
voortaan per e‐mail benaderd te worden en te kunnen responderen via een persoonlijke 
webpagina. Biedt hem/haar dan ook de mogelijkheid om dat aan te geven. 

 
8. Welke media zet u in en waardoor werken deze gecombineerd beter? 

 
Offline bieden wij aan: fysieke print en mail, fax, callcenter; 
Online bieden wij aan: e‐mail, e‐nieuwsbrieven, persoonlijke webpagina’s, sms. 
 

9. Wat is volgens u de kracht van crossmedia? 
 
Gebruik maken van alle beschikbare directe dm kanalen, ieder individu heeft verschillende 
voorkeuren en sommige booschappen/diensten vragen gewoon om de inzet van een specifiek kanaal 
of combinatie van kanalen. Dit resulteert in een dramatisch hogere respons en conversie, t.o.v. een 
‘traditionele’ één‐kanaals inzet en sterke sturing qua responsmogelijkheid. Er zijn maar erg weinig 
bedrijven die niet geïnteresseerd zijn in het verkrijgen van een hoger rendement, uit soms hetzelfde 
marketingbudget. 
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10. Wat is de succesvolle formule in uw bedrijf? Waardoor 'werkt' crossmedia? 
 

Wij zijn al een tijd met cross media dm bezig en beschikken daardoor over een hoop ervaring over de 
inzet ervan. Ervaring die wij gebruiken om nog effectiever de diverse media in te zetten. Er gaat geen 
dag voorbij dat er door DM Interface geen nieuwe campagne gestart wordt. Daarnaast zijn wij in 
staat om d.m.v. ervaringscijfers en eerder uitgevoerde, succesvolle branchespecifieke cross media 
dm campagnes voorbeelden te laten zien van hetgeen we eventueel in afgeleide vorm voor 
prospects kunnen betekenen. Dit triggert de prospect in veel gevallen om te beginnen eens een pilot 
met ons te doen, die gelukkig vaak uitmondt in een succesvolle, voor beide partijen vruchtbare 
samenwerking. 
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Bedrijf:    E‐Crossmedia 
Vestigingsplaats:  Arnhem 
Website:  www.e‐crossmedia.nl  
Ingevuld door:  Peter Eijssen 
Datum:   16‐05‐2008 
 

1. Wat is volgens u de definitie van crossmedia?  
 

Bij crossmedia wordt integraal gebruik gemaakt van diverse mediamogelijkheden. Door deze 
kruisverstuiving ontstaat een actievere creatieve communicatieve benadering van de lezer. 
 

2. Welke rol speelt crossmedia in uw bedrijf?  
 

 Bij E‐Crossmedia wordt Video toegevoegd aan bestaande digitale communicatie.  
 
‐ Gestart met Online Business Community waar men naast het gebruikelijke profiel nu een video 
toevoegt om te laten zien wie men daadwerkelijk is. Deze activiteit is ontstaan na het organiseren 
van ElevatorPitch trainingen. ( Persoonlijke presentatie in maximaal 60 seconden, waarin men de 
toehoorder moet prikkelen voor een vervolg ). 
www.videopitch.nl 
 
‐ Van die gedachte “ Digitale online applicatie” waarin de klant zelf haar opgenomen video 
boodschap toevoegt aan haar nieuwsbrief. Tekst wordt ondergeschikt aan de video. 
www.mailpitch.nl 
 
‐ Met dezelfde gedachte worden deze video’s toegevoegd ook aan websites toegevoegd en bij de 
zogenaamde in‐company beeldschermen – narrowcasting. 
 

3. Kunt u, aan de hand van één van uw projecten, aangeven hoe u crossmedia toepast? 
 

MailPitch 
 
Uniek aan ons mail managementsysteem is de combinatie van het verzenden van beeld ‐ geluid, 
tekst en attachment in uw eigen "huisstijl" per stuk of grotere doelgerichte aantallen. Eenvoud van 
onze applicatie laat iedereen gebruiksvriendelijk M@ilPitch gebruiken en de standaard statistieken 
bevestigen de hogere respons score. 
 http://www.mailpitch.nl/viewMail.php?mailid=73 
 
http://www.mailpitch.nl/viewMail.php?mailid=120  
 

VideoPitch 
 

Laat zien we u bent 
 

In een tijdsbestek van maximaal 90 seconden presenteert u uzelf en uw bedrijf met een digitale 
presentatie.  

 
Uw lichaamstaal, houding en tonatie blijven de basis bij digitaal netwerken.  

 
Uw videoboodschap spreekt u in via uw webcam, mobieltje of videocamera en kunt u, na ingelogd te 

zijn, zelf uploaden om u B2B digitaal te presenteren. Een geslaagde Video‐ ElevatorPitch blijft altijd 
als een blijvende herinnering. Het straalt succes uit en zakelijk wil men u ontmoeten.  
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Nieuwe techniek bij ouderwets netwerken. 

 
VideoPitch is the very first unique business community that allows entrepreneurs to post and upload 
their own digitally recorded video message of their Elevator Pitch.  An "elevator pitch" is a quick and 

concise way to communicate who you are, what you do, and why you do it better than others. It's 
more than a mission statement — it's understanding your business in a way that gets people excited, 

involved, and thinking. 
 

In addition VideoPitch allows you to present your company, product , vacancy or sales videos. The 
video pitches, usually about one minute, will also allow you to pre‐screen entrepreneurs, cutting 

down on the number of face‐to‐face meetings.  
 

A written presentation or photo will never give the integrity and passion of the entrepreneur or 
company – things that do come through on video. VideoPitch is a better way to score new 

introductions. 
 

After subscription, entrepreneurs can upload their business related pitches to VideoPitch. Visitors of 
the website can view an unlimited number of VideoPitches for free  

 
You never get a second chance to make a first impression! 

 
http://www.videopitch.nl/PeterEijssen  
 
 Meer Video’s 
 
http://www.e‐crossmedia.nl  
 
 Project 
 
Op moment met CWI onderzoek aan het doen om videosollicitatie aan hun applicatie toe te voegen. 
Voor een werkgever bespaart het bij bepaalde commerciële functies veel kostbare tijd door vooraf 
een eerste indruk op te doen. Net zoals in het verkeer geldt: bij twijfel niet inhalen, geldt nu: bij geen 
goede eerste indruk, geen uitnodiging voor gesprek. 
 

4. Wat verstaat u onder een crossmediale aanpak? Hoelang maakt u al gebruik van deze 
aanpak en wat zijn sindsdien de voordelen geweest?  

 
Gebruikmaking en integratie van verschillende communicatiemiddelen. 
 
Uit meer dan normale interesse in alle vormen van Reclame en Marketing ben ik in 2003 gestart met 
een Reclamebedrijf. Op dat moment was ik eigenaar van een klein tot middelgroot Autolease bedrijf 
en was gefascineerd door alle toepassingen en vooral om eigenwijs anders bezig te zijn. De 
crossmedia activiteit is ontstaan in 2006. 
 

5. Wordt crossmedia door u ingezet als doel of als middel? Waarom?  
 
Doel en middel. 
Mijn persoonlijke activiteiten gaan verder dan alleen crossmedia. Voor mijn één‐op‐één 
bijeenkomsten en ElevatorPitchtrainingen maak ik zelf gebruik van de nieuwsbriefapplicatie. 
Lezersrespons ligt op meer dan het dubbele van standaard (± 40%). 
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Het doel om mensen beter te bereiken wordt met dit middel (toevoegen van video) 
gemaximaliseerd. 
 
Het commercieel integreren en toepassen is een zakelijke activiteit en moet financiële bijdragen 
leveren. 
 

6. Op welke manier draagt crossmedia iets bij aan uw producten/projecten? En wat draagt 
het precies bij?  

 
Wij hebben ons specifiek gespecialiseerd in videotoepassingen in alle geledingen van communicatie. 
Wij werken met gespecialiseerde partners samen om de noodzakelijke kwaliteit te garanderen en te 
behouden. 
 

7. Laat u consumenten een cross‐over maken of biedt u de content aan via verschillende 
media? Waarom?  
Verduidelijking: bij een cross‐over moet de gebruiker naar een ander medium om het vervolg van de boodschap 
te verkrijgen/begrijpen. De andere optie is om via verschillende media dezelfde boodschap (of delen daarvan) 
over te brengen, waarbij het niet noodzakelijk is dat de gebruiker alle media‐uitingen heeft gezien.  

  
Wij en mijn zakelijk netwerk adviseren hen met betrekking tot alle multimedia oplossingen en 
mogelijkheden. In principe ondersteunen wij hen van a t/m z. Dat wil zeggen van ontwerp, 
implementatie tot een kant en klaar product. 
 
Door in de videoboodschap direct de gesproken boodschap te completeren met hun reclame foto/ 
video heb je direct één geheel. Er bestaat wel altijd de mogelijkheid om tekst in een pdf te 
downloaden. 
 

8. Welke media zet u in en waardoor werken deze gecombineerd beter? 
 
Wij hebben ons specifiek gespecialiseerd in videotoepassingen in alle geledingen van communicatie. 
Trekt meer en behoudt beter de aandacht voor de hele boodschap. 
  

9. Wat is volgens u de kracht van crossmedia?  
 
Wij hebben ons specifiek gespecialiseerd in videotoepassingen in alle geledingen van communicatie. 
  

10. Wat is de succesvolle formule in uw bedrijf? Waardoor 'werkt' crossmedia?  
 
Het succes is ook direct ons nadeel. Wij werken specifiek in een zakelijk B2B‐markt. Het management 
is niet altijd van de jongste generatie en nieuwe media schrikt hen enigszins af. Ook op de 
kantoorcomputers zijn vaak geen speakers gemonteerd waardoor de gesproken boodschap in het 
niets verloren gaat. 
 
Daarentegen zijn er zoveel enthousiastelingen dat het aanstekelijk blijft werken. De jongere 
generatie is niet anders gewend en stoot ook bij het MKB door naar boven. Dit garandeert wel 
succes, maar langzamer dan gepland. 
 
De Respons is door het toevoegen van Beeld en Geluid vele malen hoger – minimaal 50% ‐ dan bij de 
standaard communicatie. Deze cijfers zijn bij ons uit de praktijk gemeten en worden door derden niet 
anders bevestigd. Vooral bij narrowcasting kun je ‘just on time’ je boodschap wijzigen. 
Zomerproducten bij mooi weer, paraplu’s bij regen, etc. 
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Bedrijf:    eXistenZ 
Vestigingsplaats: Utrecht 
Website:  www.existenz.nl  
Ingevuld door:  Indira Reynaert 
Datum:   03‐06‐2008 
 

1. Wat is volgens u de definitie van crossmedia? 
 
Ik kan geen definitie geven, maar kan wel beschrijven wat er onder crossmedia verstaan kan worden 
vanuit de communicatie: “er is sprake van crossmedia als er ten behoeve van een 
communicatiedoelstelling een kruisbestuiving bestaat van verschillende media zoals theater, film, 
televisie, radio, de bladen, internet, games, mobiele apparaten en live‐evenementen. De 
verschillende media communiceren hierbij mediumspecifieke betekenissen die deel uitmaken van 
een synergetisch geheel (storytelling): via een verhaal wordt er een bepaalde boodschap over 
verschillende media uitgedragen, waarbij rekening wordt gehouden met de kwaliteiten en 
eigenaardigheden van de ingeschakelde media. Crossmedia is dus een middel en staat in dienst van 
een groter doel waarbij de verschillende media efficiënt worden ingezet om vervolgens met de 
consument in dialoog te gaan en nieuwe verhalen te genereren.” (Reynaert & Dijkerman, 2008) 
 

2. Welke rol speelt crossmedia in uw bedrijf? 
 
Crossmediastrategie en –concepting spelen een grote rol binnen het dienstenaanbod van mijn 
bedrijf. Ik begeleid bedrijven in deze processen. 
 

3. Kunt u, aan de hand van één van uw projecten, aangeven hoe u crossmedia toepast? 
 
Ik pas zelf geen crossmediastrategie toe ter promotie van mijn diensten. 
 

4. Wat verstaat u onder een crossmediale aanpak? Hoelang maakt u al gebruik van deze 
aanpak en wat zijn sindsdien de voordelen geweest? 

 
Een crossmediale aanpak is een manier om een boodschap over te brengen door middel van een 
verhaal dat verteld wordt via verschillende mediakanalen. Deze mediakanalen worden zo efficiënt 
mogelijk ingezet, dat wil zeggen er gekeken moet worden naar mediumspecifieke kwaliteiten van die 
verschillende media. Iedere contentuiting via elk mediumextensie draagt bij aan het samenhangende 
/ synergetische verhaal. Belangrijk hierbij is dat het mediagebruik aansluit op de beoogde doelgroep. 
Je verhaal kan zo crossmediaal zijn, maar als het niet aansluit op je targetgroup zal het niet 
aankomen. 
 
Ik adviseer dit aan mijn klanten en het vormt geen onderdeel van mijn eigen bedrijfsstrategie. 
 

5. Wordt crossmedia door u ingezet als doel of als middel? Waarom?  
 
Crossmedia is nooit een doel maar altijd een middel! Een middel om op verschillende manieren (lees: 
via verschillende kanalen) met mensen in gesprek te gaan, op een manier zoals mensen 
(consumenten) dat zelf willen. 
 

6. Op welke manier draagt crossmedia iets bij aan uw producten/projecten? En wat draagt 
het precies bij? 

n.v.t. 
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7. Laat u consumenten een cross‐over maken of biedt u de content aan via verschillende 

media? Waarom? 
Verduidelijking: bij een cross‐over moet de gebruiker naar een ander medium om het vervolg van de boodschap 
te verkrijgen/begrijpen. De andere optie is om via verschillende media dezelfde boodschap (of delen daarvan) 
over te brengen, waarbij het niet noodzakelijk is dat de gebruiker alle media‐uitingen heeft gezien. 

 
n.v.t. 
 

8. Welke media zet u in en waardoor werken deze gecombineerd beter? 
 
Voor mijn eigen bedrijf zet ik alleen maar internet in. Binnen internet richt ik mij vooral op sociale 
media. Deze media zorgen ervoor dat mijn vindbaarheid op het net groot is en ik uiteindelijk 
opdrachten kan genereren door google searches. Blogs, sociale netwerken en applicaties als 
slideshare werken super goed bij branding. 
 

9. Wat is volgens u de kracht van crossmedia? 
 
Deels bij 1 en 4 al uitgebreid besproken. Het zijn verschillende factoren. Misschien ligt de grootste 
kracht wel bij de mindset van mensen, dat echt moet veranderen. Bedrijven moeten openstaan voor 
nieuwe communicatietools, tools die niet zozeer zenden maar waarmee je in dialoog kunt gaan. Eerst 
moet het crossmedia productieteam dezelfde kant opkijken – groenlicht krijgen van de top, pas dan 
begin je met het bedenken van een strategie. 
 

10. Wat is de succesvolle formule in uw bedrijf? Waardoor 'werkt' crossmedia? 
 
n.v.t. deels zie 8. 
 
Bron: Reynaert, G.I., Dijkerman, D. Basisboek Crossmedia concepting, Amsterdam, 2008 (datum van verschijning 15 nov. 
2008)  
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Bedrijf:    Met Inspiratie 
Vestigingsplaats: Rotterdam 
Website:  www.metinspiratie.nl  
Ingevuld door:  Alex Schreuders 
Datum:   22‐05‐2008 
 

1. Wat is volgens u de definitie van crossmedia? 
 
Een communicatieconcept waarbij de kracht ligt in de combinatie van verschillende media. Het 
publiek wordt geprikkeld om van het ene naar het andere medium te switchen. Crossmedia bestaat 
in verschillende gradatie, van een effectieve mediaplanning tot aan een compleet crossmediaal 
businessmodel. 
 

2. Welke rol speelt crossmedia in uw bedrijf? 
 
De denkwijze bij het ontwikkelen van communicatieconcepten. 
 

3. Kunt u, aan de hand van één van uw projecten, aangeven hoe u crossmedia toepast? 
 
Op dit moment ontwikkel ik opleidingen voor designers die een brede kennis hebben van 
verschillende mediatypen. Zij moeten vooral in staat zijn het juiste medium voor de boodschap te 
kunnen selecteren om hier vervolgens een concept voor te bedenken. Het gaat hier niet zozeer om 
het ontwikkelen van crossmedia businessmodellen maar om de toepassing van crossmediaal denken 
binnen communicatie design. 
 

4. Wat verstaat u onder een crossmediale aanpak? Hoelang maakt u al gebruik van deze 
aanpak en wat zijn sindsdien de voordelen geweest? 

 
Zie vraag 1, blijkbaar doe ik dit al heel lang… nog voor er werd gesproken van crossmedia. Het 
voordeel lag in eerste instantie in de kracht van combineren. 
 

5. Wordt crossmedia door u ingezet als doel of als middel? Waarom?  
 
Voor ons als marketing & communicatieadviseurs is het hoofdzakelijk een middel. 
 

6. Op welke manier draagt crossmedia iets bij aan uw producten/projecten? En wat draagt 
het precies bij? 

 
Verhoging van effectiviteit en meetbaarheid van communicatiecampagnes. 
 

7. Laat u consumenten een cross‐over maken of biedt u de content aan via verschillende 
media? Waarom? 
Verduidelijking: bij een cross‐over moet de gebruiker naar een ander medium om het vervolg van de boodschap 
te verkrijgen/begrijpen. De andere optie is om via verschillende media dezelfde boodschap (of delen daarvan) 
over te brengen, waarbij het niet noodzakelijk is dat de gebruiker alle media‐uitingen heeft gezien. 

 
Wij bieden voornamelijk de informatie via verschillende media. Reden: Gemak voor de doelgroep en 
uitnodigen tot interactie met het merk of de organisatie.  
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8. Welke media zet u in en waardoor werken deze gecombineerd beter? 
 
In principe zijn wij niet afhankelijk van een beperkte inzet van media, omdat wij een onafhankelijk 
adviesbureau zijn. Wij stemmen de keuze zo optimaal mogelijk af, het voordeel is voor de 
opdrachtgever en de doelgroep. 
 

9. Wat is volgens u de kracht van crossmedia? 
 
Combinatie en interactie. 
 

10. Wat is de succesvolle formule in uw bedrijf? Waardoor 'werkt' crossmedia? 
 
Crossmedia is niet direct verbonden aan ons businessmodel, het is een toegevoegde waarde voor 
onze opdrachtgevers. 
 



 

56

 
Bedrijf:    Momber Communications 
Vestigingsplaats: Eindhoven 
Website:  www.momber.com  
Ingevuld door:  Harald Momber 
Datum:   24‐05‐2008 
 

1. Wat is volgens u de definitie van crossmedia? 
 
Deze definitie is volgens Momber Communications tweeledig: 
 

a. Via nieuwe mediakanalen bestaande mediatechnieken zenden: bijv. video via 
mobiele telefoon of video via internet. 

b. Verschillende mediakanalen die elkaar ondersteunen of versterken: dus bijv. 
radiocommercial met sms‐responsemogelijkheid. 

  
2. Welke rol speelt crossmedia in uw bedrijf? 

 
Momber Communications richt zich op crossmediale campagnes, concepten en projecten, en dus 
speelt crossmedia een enorm belangrijke rol in het bedrijf. 
 

3. Kunt u, aan de hand van één van uw projecten, aangeven hoe u crossmedia toepast? 
 

a. Wervingscampagne (SAP professionals) waarbij een radiocommercial oproept tot 
actie middels sms. 

b. Mogelijkheid tot opvragen toeristische informatie via mobiele telefoon. 
 

4. Wat verstaat u onder een crossmediale aanpak? Hoelang maakt u al gebruik van deze 
aanpak en wat zijn sindsdien de voordelen geweest? 

 
Crossmediale aanpak zit hem dus in elkaar ondersteunende en versterkende media, veelal met een 
innovatief karakter (mobiel/narrowcasting/etc.). 
 

5. Wordt crossmedia door u ingezet als doel of als middel? Waarom?  
 
Als middel. Doel is altijd het doel van klant. Voor Momber Communications wel eens als doel om te 
laten zien waar we toe in staat zijn. 
 

6. Op welke manier draagt crossmedia iets bij aan uw producten/projecten? En wat draagt 
het precies bij? 

 
Wij zijn een media/communicatiebedrijf. Media en crossmedia is onze passie en 
kennis/ervaringsgebied. 
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7. Laat u consumenten een cross‐over maken of biedt u de content aan via verschillende 
media? Waarom? 
Verduidelijking: bij een cross‐over moet de gebruiker naar een ander medium om het vervolg van de boodschap 
te verkrijgen/begrijpen. De andere optie is om via verschillende media dezelfde boodschap (of delen daarvan) 
over te brengen, waarbij het niet noodzakelijk is dat de gebruiker alle media‐uitingen heeft gezien. 

 
Als het elkaar versterkt/ondersteunt dan wordt voor een cross‐over gekozen. Als via verschillende 
media meer van dezelfde en/of andere gewenste doelgroepen bereikt kunnen worden, dan zullen 
ook verschillende media gekozen worden. 
 

8. Welke media zet u in en waardoor werken deze gecombineerd beter? 
 
TV/radio/print/internet ‐> sms/tel/e‐mail ‐> van massamedia naar responsemedia ‐> eenvoudiger 
dan een printcoupon (soms nog wel interessant). Iedereen heeft een mobiel en/of heeft toegang tot 
internet. 
 

9. Wat is volgens u de kracht van crossmedia? 
 
Versterkende factor. Mogelijkheid tot high‐impact technieken als video/e‐mail/mobiel/internet.  
 

10. Wat is de succesvolle formule in uw bedrijf? Waardoor 'werkt' crossmedia? 
 
Meer en effectievere mediakeuzemogelijkheden. Altijd vooroplopend door innovatie werkt!
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Bedrijf:    MultiMove 
Vestigingsplaats: Coevorden 
Website:  www.multimove.nl  
Ingevuld door:  Erik Koorman 
Datum:   25‐04‐2008 
  

1. Wat is volgens u de definitie van crossmedia?  
 
Het tegelijkertijd inzetten van meerdere communicatiekanalen en ‐middelen om een boodschap over 
te brengen of een product of dienst te promoten. 
  

2. Welke rol speelt crossmedia in uw bedrijf?  
 
Wij beperken ons tot online en offline middelen. 
  

3. Kunt u, aan de hand van één van uw projecten, aangeven hoe u crossmedia toepast?  
 
Zie http://www.multimove.nl/nl/news/nieuws/news_id,61: combinatie van website, e‐mail 
marketing, tv programma op RTL4 en redactionele content in diverse regionale bladen en magazines. 
  

4. Wat verstaat u onder een crossmediale aanpak? Hoelang maakt u al gebruik van deze 
aanpak en wat zijn sindsdien de voordelen geweest?  

 
Zie eerder gegeven antwoorden. De voordelen zijn nog niet echt gemeten, maar gevoelsmatig 
versterkt het elkaar duidelijk en zorgt het voor meer bezoekers op de websites. 
  

5. Wordt crossmedia door u ingezet als doel of als middel? Waarom?  
 
Doel! Alleen op die manier heeft het nut. 
  

6. Op welke manier draagt crossmedia iets bij aan uw producten/projecten? En wat draagt 
het precies bij?  

 
Imago en uitstraling. 
  

7.   Laat u consumenten een cross‐over maken of biedt u de content aan via verschillende 
media? Waarom? 
Verduidelijking: bij een cross‐over moet de gebruiker naar een ander medium om het vervolg van de boodschap 
te verkrijgen/begrijpen. De andere optie is om via verschillende media dezelfde boodschap (of delen daarvan) 
over te brengen, waarbij het niet noodzakelijk is dat de gebruiker alle media‐uitingen heeft gezien. 

Hangt van de klant en het project af. Vaak is online een aanvulling op de andere middelen. 
  

8. Welke media zet u in en waardoor werken deze gecombineerd beter?  
 
Zie eerder gegeven antwoorden. 
  

9. Wat is volgens u de kracht van crossmedia?  
 
Zie eerder gegeven antwoorden. 
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10. Wat is de succesvolle formule in uw bedrijf? Waardoor 'werkt' crossmedia?  
 
Door middel van offline en tv/radio online de ‘lead’ genereren. 
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Bedrijf:    Total Experience 
Vestigingsplaats: Arnhem 
Website:  www.totalexperience.nl  
Ingevuld door:  Michel Groenveld 
Datum:   29‐05‐2008 
 

1. Wat is volgens u de definitie van crossmedia? 
 
Geïntegreerde communicatieconcepten met inzet van een mix van on‐ en offline middelen.  
 

2. Welke rol speelt crossmedia in uw bedrijf? 
 
Een steeds belangrijker rol. Klanten willen steeds vaker een mix van on‐ en offline.  
 

3. Kunt u, aan de hand van één van uw projecten, aangeven hoe u crossmedia toepast? 
 
Atos Origin ‘ get in the Game! Campagne: inzet van traditionele DM, aangevuld met HTML‐mailing, 
een speciale microsite, webvideo’s en een online test, gericht op het stimuleren van het bezoek aan 
een vakbeurs.  
 

4. Wat verstaat u onder een crossmediale aanpak? Hoelang maakt u al gebruik van deze 
aanpak en wat zijn sindsdien de voordelen geweest?  

 
Middelenvrij denken, dus sterker dan voorheen focussen op het een maximaal rendement en de 
middelen hieraan ondergeschikt maken.  
 
Sinds 2003/2004, toen is het pas echt begonnen.  
 
Originelere concepten, meer rendement van campagnes.  
 

5. Wordt crossmedia door u ingezet als doel of als middel? Waarom?  
 
Als middel. Een crossmediale aanpak is in lang niet alle situaties de beste oplossing. Maar wel: in 
steeds meer situaties.  
 

6. Op welke manier draagt crossmedia iets bij aan uw producten/projecten? En wat draagt 
het precies bij? 

 
Het beantwoordt vooral aan een groeiende vraag aan de klantzijde. Vanzelfsprekend levert het ook 
meer creativiteit en mogelijkheden.  
 

7. Laat u consumenten een cross‐over maken of biedt u de content aan via verschillende 
media? Waarom? 
Verduidelijking: bij een cross‐over moet de gebruiker naar een ander medium om het vervolg van de boodschap 
te verkrijgen/begrijpen. De andere optie is om via verschillende media dezelfde boodschap (of delen daarvan) 
over te brengen, waarbij het niet noodzakelijk is dat de gebruiker alle media‐uitingen heeft gezien. 

 
Beide. Ik merk dat bij B2B cross‐overs beter werken dan bij B2C. Een cross‐over moet wel voldoende 
umfeld hebben, het moet sterk gepersonaliseerd zijn. Alleen het noemen van een www‐adres werkt 
bijvoorbeeld niet.  
 



 

61

8. Welke media zet u in en waardoor werken deze gecombineerd beter? 
 
DM + actiesite / Radiocommercial + banner + viral campaign 
 
Deze combinaties versterken elkaar. Je kunt merken dat een DM stimulerend werkt op een actiesite 
(we hebben conversies van 90% gemeten binnen een zeer doelgroepspecifieke campagne). Ook merk 
je dat een radiocommercial stimulerend werkt op het bezoek aan viral campaigns (die bij een groot 
deel van de doelgroep dus al bekend zijn).  
 

9. Wat is volgens u de kracht van crossmedia? 
 
Meer rendement bij lagere kosten voor media‐inkoop. De creatiekosten zijn doorgaan wel stukken 
hoger.  
 

10. Wat is de succesvolle formule in uw bedrijf? Waardoor 'werkt' crossmedia?  
 
Pure creativiteit, inzet van vakmensen op elk gebied.  
 
Internet is voor steeds meer mensen het medium dat kwantitatief de meeste aandacht krijgt. Door 
dit te koppelen aan media waarnaar kwalitatieve aandacht uitgaat (krant, tv, radio), kun je een 
optimale media‐inzet creëren.  
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Bedrijf:    Xmediaworks 
Vestigingsplaats: Berkhout 
Website:  www.xmediaworks.nl  
Ingevuld door:  Joke Witteveen 
Datum:   22‐05‐2008 
 
 

1. Wat is volgens u de definitie van crossmedia? 
 
De term crossmedia duidt op het gebruik van meer dan één medium ten behoeve van communicatie 
in de meest brede zin van het woord.  
 
Voor een goed begrip van de mogelijkheden die crossmedia biedt, dient er een onderscheid gemaakt 
te worden tussen de verschillende media, de diverse functies die deze hebben en de dragers waarop 
dit vervolgens mogelijk gemaakt wordt. 
 
Door de convergentie van media, functies en hardware worden veel apparaten die tot voor kort een 
enkele functie hadden nu voor meer functies ingezet of kunnen voor een functie meerdere 
apparaten worden gebruikt. 
 
Ter illustratie:  
Welke functie heeft een smartphone? Het is een telefoon, televisie, pc, radio, muziekdrager, 
fotocamera, videocamera, navigatie systeem, tekenblok etc.  
Welke drager gebruikt het medium televisie? Via digitenne, kabel, internet en mobiel internet kan 
tegenwoordig TV gekeken worden.  
 

2. Welke rol speelt crossmedia in uw bedrijf? 
 
Xmediaworks adviseert o.a. organisaties bij het gebruik van digitale media ten behoeve van de 
bedrijfsvoering. Afhankelijk van de doelstelling van de organisatie zal daarvoor een of meerdere 
media voor ingezet worden. 
 

3. Kunt u, aan de hand van één van uw projecten, aangeven hoe u crossmedia toepast? 
 
Missie Wadlandis voor de klimaatcampagne van de Waddenvereniging: www.wadlandis.com. 
 
Spelers van het spel starten met hun missie via Google Earth in het waddengebied. Het doel van de 
missie is het vinden van Prof. Dr. Plug, de verdwenen wetenschapper die een oplossing lijkt te 
hebben gevonden voor de stijgende zeewaterspiegel. Door het spel over het waddengebied te spelen 
worden jongeren bewust van de aanpassingen die in kustgebieden wereldwijd nodig zijn om de 
gevolgen van klimaatverandering op te vangen.  
Voor meer informatie over de klimaatcampagne van de Waddenvereniging zie ook 
www.waddenvereniging.nl/klimaatverandering.  
 
Boodschap 
De Waddenvereniging wil jongeren bewust maken van de dilemma’s die spelen bij de noodzakelijke 
aanpassingen die gedaan moeten worden om de consequenties van klimaatverandering in het 
waddengebied het hoofd te kunnen bieden.  
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Verhaal context 
Om deze jongeren te bereiken is gekozen voor een serious game. In het spel, een adventure game 
waarin zowel gebruik gemaakt wordt van Google Earth als van een website, ervaren de jongeren 
welke dilemma’s er spelen. Het spel kan zowel thuis als in de klas gespeeld worden.  
Daarnaast is voor docenten lesmateriaal ontwikkeld waarin wordt uitgelegd hoe het spel als ‘trigger’ 
gebruikt kan worden in de klas om een dialoog te starten over klimaatproblematiek. Dit materiaal 
bevat tevens inhoudelijke informatie over klimaatverandering in het Waddengebied wat ook als basis 
heeft gediend voor de inhoud van het spel. 
 
Het klimaatspel is middels presentaties op scholen, via websites, radio en tv en tijdens events onder 
de aandacht gebracht bij jongeren en scholen. 
 
Doelgroepen  media   locatie 
- jongeren  internet / gamen  in de klas en thuis 
- docenten  papier  in de klas 
 

4. Wat verstaat u onder een crossmediale aanpak? Hoelang maakt u al gebruik van deze 
aanpak en wat zijn sindsdien de voordelen geweest? 

 
Bij de ontwikkeling van een crossmediaal concept worden de 
volgende stappen doorlopen: 
 
De boodschap 

• Welk verhaal wil je als zender vertellen (inhoud van de 
boodschap)? 

 
De context 

• In welke context wordt dit verhaal vertelt?  
 
De doelgroep 

• Wie is de doelgroep (homogeen of divers)? 
• Waar zal de doelgroep de boodschap willen horen / zien / 

ervaren? 
• Wanneer zal de doelgroep de boodschap willen horen / 

zien / ervaren? 
• Op welke locatie zal de doelgroep de boodschap willen 

horen / zien /ervaren? 
 
Mediumselectie 

• Welke media gebruikt de doelgroep in die context? 
• Welke media zijn het meest geschikt zijn voor het verspreiden van de boodschap? 

 
Deze aanpak wordt door Xmediaworks sinds 2003 gebruikt. In de afgelopen jaren zijn steeds meer 
(interactieve) mediavormen inzetbaar. Dit vergroot enorm de mogelijkheden om aan te sluiten bij 
een specifieke doelgroep. Een nadeel van deze ontwikkelingen is echter dat klanten door al deze 
mogelijkheden ‘door de bomen het bos niet meer zien’. Bovendien is er nog sprake van een verschil 
tussen de ‘digital natives’ – zij die met deze media zijn opgegroeid, en de ‘digital immigrants’ – die 
het lastig vinden om de zin en onzin van al die verschillende nieuwe mogelijkheden te kennen. 
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5. Wordt crossmedia door u ingezet als doel of als middel? Waarom?  
 
Xmediaworks is gespecialiseerd in het adviseren van bedrijven hoe communicatie / informatie 
doelstellingen bereikt kunnen worden met behulp van digitale media en serious games. De media is 
het middel, communicatie is het doel. 
 

6. Op welke manier draagt crossmedia iets bij aan uw producten/projecten? En wat draagt 
het precies bij? 

 
Zie ook vraag 5. Xmediaworks adviseert en produceert crossmedia producten voor haar klanten. 
 

7. Laat u consumenten een cross‐over maken of biedt u de content aan via verschillende 
media? Waarom? 
Verduidelijking: bij een cross-over moet de gebruiker naar een ander medium om het vervolg van de 
boodschap te verkrijgen/begrijpen. De andere optie is om via verschillende media dezelfde boodschap 
(of delen daarvan) over te brengen, waarbij het niet noodzakelijk is dat de gebruiker alle media-
uitingen heeft gezien. 

 
Zie ook vraag 4. Dit is volledig afhankelijk van de doelstelling, doelgroep en context. 
 

8. Welke media zet u in en waardoor werken deze gecombineerd beter? 
 
Zie ook vraag 4. Dit is volledig afhankelijk van de doelstelling, doelgroep en context. 
 

9. Wat is volgens u de kracht van crossmedia? 
 
Zie ook vraag 4. Het medialandschap is enorm veranderd in de afgelopen jaren. Om je doelgroep te 
kunnen bereiken moet je inzicht hebben in hoe, wanneer, waar en met welk medium je doelgroep 
mediamiddelen gebruikt. Omdat de doelgroep niet meer automatisch via één medium te bereiken is, 
is het meestal nodig om meer dan één medium in te zetten voor communicatie. Dan spreek je al over 
crossmedia.  
 

10. Wat is de succesvolle formule in uw bedrijf? Waardoor 'werkt' crossmedia?  
 
Van eerste gedachte tot eindproduct vraagt het maken van crossmediale concepten en serious 
games om een multidisciplinaire aanpak. De domeinkennis van de verschillende interne en externe 
experts dienen in een goed concept samen te komen. Samenwerken met mensen uit verschillende 
disciplines is niet vanzelfsprekend. Xmediaworks kent de specifieke mogelijkheden en 
onmogelijkheden van de verschillende media en heeft een ruime ervaring om samen met alle 
domeindeskundigen tot een resultaat te komen. 
  


