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Wat is het doel van (digitale) marketing?

SEE

THINK

DO

CARE

Bereik vergroten en sturen op 
contacten

Personalisatie & relevantie 
toevoegen

Performance realiseren

Betrokkenheid en brand love 
vergroten onder huidige klanten
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Meten van bereik d.m.v. cookies

Indentificeren van audiences en 
gedrag d.m.v. cookies

Meten van gedrag en conversies 
d.m.v. cookies

Klanten bereiken die eerder bij je 
gekocht hebben d.m.v. cookies



Kortom, we hebben cookies nodig



Wat zijn cookies?



Cookies zijn kleine bestandjes die op je device worden 
opgeslagen en worden ingeschoten vanuit de browser 

(vb. Chrome, Safari, Internet Explorer)



Er was eens…



Cookies bestaan uit…

Activiteiten in kaart brengen 
die het de browsers mogelijk 

maken om service te verlenen.

Activiteiten op het internet in 
kaart brengen door mensen te  

volgen op verschillende 
websites.

Activiteiten op website in kaart 
brengen door inzichtelijk te 

maken hoe mensen zich op een 
site gedragen.

Functionele cookies Tracking cookiesAnalytische cookies

Voorbeeld: gebruikersnamen en 
wachtwoorden opslaan

Voorbeeld: aantal sessies en pageviews
Voorbeeld: schoenen bekijken op 

Zalando en die in een advertentie op 
AD.nl terug zien.

3rd-
party-

cookies



Met 3rd party cookies kan je mensen volgen

Meten of iemand je 
advertentie heeft 

gezien

Meten of iemand 
geconverteerd heeft

Retargeten van 
mensen die je 

eerder hebt bereikt

Persoonlijke 
advertenties tonen







Er zijn miljarden cookies

Bronnen: Advantagious / Ghostery / eMarketer

>1.000
Cookies op een

persoonlijke computer 
gemiddeld aanwezig.

77%
Van de websites heeft 

minimaal 1 tracking 
cookie

21%
Van de websites heeft 
meer dan 10 tracking 

cookies

82%
Van de online 

advertenties leunt op 
cookies



Personalisatie mét en zonder cookies

0,01% CTR
Zonder gebruik van cookies

0,10% CTR
Mét gebruik van cookies

Het uitganspunt is simpel, personalisatie werkt! We gaan van 
personalisatie op devices naar daadwerkelijke gebruikers. Er zit 

ook een keerzijde aan personalisatie, zeker wanneer de 
primaire focus sales wordt in plaats van relevantie



Wat is de situatie?



3rd party tracking cookies gaan weg 

Bron: Trouw.nl, 15 augustus 2018



iOS update 14.5

https://mashable-com.cdn.ampproject.org/c/s/mashable.com/article/ios-14-5-users-opt-out-of-ad-tracking.amp

Stop tracking van gedrag voor 
advertentie doeleinden

Slechts 4% in US geeft 
toestemming 



Voornaamste reden: Privacy



Wanneer gaat dit naar verwachting gebeuren?

July 2019
Firefox – ETP
1P restricted
3P blocked

April 2020
Safari – ITP
1P deleted after 7 days
3P cookies blocked

2022
Google Chrome
3P cookies blocked

2019
Microsoft Edge 
– list-based 3P
blocking

2021
Microsoft Edge
3P cookies blocked

TBD
Apple
Privacy-first
Search Engine?



Browser Market Share in NL

Other: 
5%

Firefox: 
7%

Safari: 
17%

Chrome: 
60%

Edge: 
11%



Impact van deze ontwikkelingen zijn zichtbaar

Apple introduceert ITP 2.0 2.1 2.2 2.3 Google kondigt einde
third party cookies aan



Met 3rd party cookies kan je mensen volgen

Meten of iemand je 
advertentie heeft 

gezien

Meten of iemand 
geconverteerd heeft

Retargeten van 
mensen die je 

eerder hebt bereikt

Persoonlijke 
advertenties tonen



Steeds meer afhankelijk van uitgevers met veel data

Binnen Facebook/Google 
kan het wel, want 

gesloten ecosysteem.

NL publishers zoals 
DPG Media zijn hier 

ook mee bezig.



Conclusie

We hebben nieuwe oplossingen nodig



Wat zijn de oplossingen?



Owned Data (1st Party)
Eigen data verzamelen via eigen kanalen
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Eigen data wordt steeds belangrijker

Onafhankelijk

We zijn te afhankelijk van cookies en 
externe platformen zoals Google en 

Facebook. 

Duurzame oplossing

Focus op owned data (1st party data) is 
een duurzame en lange termijn 

oplossing. Hierdoor krijgen we meer 
grip op de doelgroep en kunnen we 

doelgroep op het juiste moment 
benaderen. 

Content is key

Niet alleen vanuit relevantie maar 
vanuit data oogpunt.



Hoe verzamel je owned data?

Activaties Tools Whitepapers

Database

Geslacht Leeftijd Woonplaats
Audience:

….
Gedrag: … Interesse: … …

=



Voorbeeld: E-book download



Contextual
Relevantie vanuit context i.p.v. audience
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Umfeld & Contextual targeting

Autowebsite.nl

Umfeld targeting

Keyword Contextual targeting Auto

Dealer

BMW

Nieuw

Nieuws.nl

Autowebsite.nl

Nieuws.nl



Voorbeeld: Univé



Log-in Identity
Targeting binnen gesloten ecosystemen
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Gesloten ecosystemen o.b.v. login (Walled Gardens)



Leeftijd

Geslacht

Regio

Interesse

Audience data

=

…



Identity Manager
Methodieken om een identiteit vast te stellen zonder cookies
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Manager



Geo-Targeting
O.b.v. geo-locatie i.c.m. onderzoeksdata audiences bepalen
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Geo Locatie



Leeftijd

Opleiding

Inkomen

…

Geo Locatie Socio-Demografische data

+ =
Relevante 
audience



Leeftijd

Opleiding

Inkomen

…

Geo Locatie Socio-Demografische data

+ =

Gezinnen



AI: Predictive modeling
O.b.v. historische data, predictive modeling gebruiken om performance van campagnes te verbeteren
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Van Analytical naar Predictive

Personalisatie op basis van cookies leunt op historische data en devices ipv personen.

AI is in staat, in fracties van seconden, te voorspellen hoe iemand zich waarschijnlijk zal gedragen en hoe 
we het beste zijn of haar journey kunnen optimaliseren. 

AI ziet patronen en automatiseert communicatie op een manier wat mensen nooit zouden kunnen. Wij
werken nog steeds primair op basis van business rules. If this, then that.

1

2

3



Device

Browser

Website

Tijdstip

Geo loactie

Formaat

Apple Macbook

Chrome 9

Autoweek.nl

Zondag 19:00

Utrecht

300x250

… …
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Tijdstip
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Eerder geneigd te converteren met een blauwe banner

Voorspelling:



Device

Browser

Website

Tijdstip

Geo loactie

Formaat

Apple Macbook

Chrome 9

Autoweek.nl

Zondag 19:00

Utrecht

300x250

… …

Man 35 jaar, getrouwd, autoliefhebber, werkt als advocaat in 
Amsterdam en woont in Utrecht

Toekomst





Samenvatting



Owned data

Contextual

Log in identity

Identity manager

Geo targeting

Predictive modeling

Meten of iemand je 
advertentie heeft gezien

Meten of iemand 
geconverteerd heeft

Retargeten van mensen die 
je eerder hebt bereikt

Persoonlijke advertenties 
tonen

✓✓

✓✓

✓ ✓✓ ✓

✓ ✓✓ ✓

✓✓

✓✓



Wat is onze visie op dit vraagstuk?



Marktfragmentatie





Belang van doelgroep inzichten 

Kwantitatief Kwalitatief

Survey Interviews

Externe databronnen
(bijv. NOM)

Focusgroepen

Investeer in doelgroep onderzoek



Belang van doelgroep inzichten 

Martijn

Joël
• Man
• 20-35 jaar
• HBO/WO

• Man
• 20-35 jaar
• HBO/WO

Koophuis 
buiten de 
randstad

Huurwoning in 
randstad

• Tennis
• Lezen
• Reizen

• Volleybal
• Gitaar
• Koken

• Instagram
• YouTube
• Netflix

• Podcasts
• Volkskrant
• YouTube

Socio-Demo Geo-locatie Interesses Media



Belang van doelgroep inzichten 

Joël Martijn

Social Geotargeting + Social Demo

Online video YouTube: inzet bij reisvideo’s

Display Native ads bij content over tennis

Digital audio Geotargeting + Social Demo

Online video YouTube: inzet bij kookvideo’s

Display Native ads bij content over volleybal

Media Targeting Media Targeting



Belang van eigen data & content



Stappenplan

1 Creëer relevante content

2 Aanjagen van je content

3 Verzamelen van data

4 Segmenteren en audiences opbouwen

5 Audiences gebruiken in campagnes



Jan Jansen
Kerkstraat 1
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Jan Jansen
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ID
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Belang van partnerships

Maak goede afspraken met grote publishers



Programmatic Buying

Publisher (Adserver)Adverteerder



Programmatic Buying

Aanbod (SSP) Publisher (Adserver)Adverteerder

Hier wordt reclame ruimte en audiences
aangeboden

3rd Party 
Cookies



Programmatic Buying
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Programmatic Buying

Ad-Exchange Aanbod (SSP) Publisher (Adserver)Vraag (DSP)Adverteerder

Hier bieden adverteerders op advertentie 
ruimte

Hier wordt reclame ruimte en audiences
aangeboden

3rd Party 
Cookies



Candid AMP

Publisher (Adserver)Adverteerder

Hier wordt reclame ruimte en audiences
aangeboden

1. Zonder cookies direct de Adserver inkopen
2. Veiling vindt in de Adserver plaats
3. Goedkoper inkopen omdat er geen SSP auction fees worden betaald
4. Outcome based obv kwaliteit

Identity 
Manager

CRM 
data

1st party 
data 

publisher



Belang van experimenteren

😐

😐 😐😃

😃

😃

😔 😔 😔

😔



Klaar voor een toekomst zonder cookies?

1. Eigen data verzamelen
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Klaar voor een toekomst zonder cookies?

1.

2.

3.

4.

Eigen data verzamelen

Relevante content creëren

Investeer in doelgroep onderzoek

Maak goede afspraken met partners

Wij kunnen jullie helpen met alle bovenstaande stappen.

5. Richt je organisatie in op experimenten



Bedankt voor de aandacht!




