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VOORWOORD

Het mooie van het marketingvak is dat het altijd in ontwikkeling is. 

Er is geen ruimte voor status quo en herhaling van zetten. Marketing 

speelt de hoofdrol op het podium van trends en innovatie. Dat maakt 

het blijvend boeiend en nooit saai. 

Het thema personalisatie is daar een prachtig voorbeeld van. Het 

internet en digitale marketing hebben het marketingvak voorgoed 

veranderd. In de jaren negentig werden personalisatietechnieken via 

e-mail, display en websites echt schaalbaar. Ik denk met nostalgie 

terug aan de beginjaren van Amazon en CDnow, waarin ik voor het 

eerst productaanbevelingen kreeg op basis van vergelijkbaar koop-

gedrag van anderen. Cohortsegmentatie avant la lettre. 

Personalisatietechnieken werden de twee decennia die volgden verder 

verfijnd. Cookies, algoritmes, ad exchanges en automated trading 

deden hun intrede met schijnbaar, ongekende targetingmogelijkheden. 

Bedrijven als Google, Twitter en Facebook lanceerden hun gratis diensten 

voor gebruikers. Inmiddels maken miljarden gebruikers dagelijks gebruik 

van platformen en worden op basis van hun interesses en voorkeuren 

relevante advertenties getoond. Een walhalla voor marketeers. 

Of toch niet? De laatste jaren zien we ook de schaduwkanten van 

verregaande personalisatie. Steeds meer mensen installeren ad-

blockers, hechten waarde aan hun privacy en willen zelf controle over 

wat met hun gegevens gebeurt. Verregaande regelgeving en Apple’s 
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iOS 15 dwingen online marketeers, techplatformen en websites om 

verantwoordelijk om te gaan met klant- en bezoekersdata. En terecht.

 

Een concrete implicatie is de aankondiging van populaire browsers 

om te stoppen met het accepteren van third-party cookies. Veel 

marketeers gebruiken, bewust of onbewust, deze cookie data voor 

user targeting en website analytics. Marketeers moeten zich hierop 

voorbereiden. Waarom eigenlijk? Hoe bereid je je voor op deze ont-

wikkeling? Welke strategieën zijn er voorhanden? En wat kunnen we 

leren van collega-marketeers? 

Met deze paper willen we graag onze CMOtalk-community én het 

marketingvak helpen met antwoorden. Het is de uitkomst van een 

serie roundtables en deepdive discussies met 51 topmarketeers

uit ons netwerk die we het afgelopen halfjaar onder moderatie van  

Alfred Levi organiseerden. We hopen dat de uitkomst jou en je team 

helpt om goed beslagen ten ijs te komen.     

Ten slotte, wil ik graag onze partners Adobe, Accenture Interactive en 

Facebook bedanken voor het mogelijk maken van dit initiatief. Jullie 

steun en co-creatie dragen bij aan goede inhoudelijke discussies die 

de community verrijken.

Aan ieder: veel leesplezier gewenst!

Klaas Weima

Founder CMOtalk
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Third-party cookies hebben hun langste tijd 

gehad. Google stopt met het aanbieden in 

2023 en volgt daarmee andere browsers zoals 

Microsoft Edge, Safari en Firefox, die al eerder 

maatregelen namen. Ook Apple werkt toe naar 

een systeem waarbij adverteerders doel-

groepen op de iPhone niet zomaar individueel 

kunnen tracken.

Met het verdwijnen van third-party cookies als 

vorm van standard identifier* wordt het een 

stuk lastiger om gericht online te adverteren. 

Dat heeft impact op de online advertising-

markt: McKinsey becijferde1 dat alleen al in 

de Amerikaanse online advertisingmarkt 

(150 miljard dollar groot), zo’n 10 miljard 

dollar direct op het spel staat wanneer third-

party cookies verdwijnen.

 

First-party cookies*, oftewel data van be-

zoekers in de eigen webomgeving, blijven 

*Woorden voorzien van een asterisk zijn terug 

te vinden in de definitielijst achterin de paper.

EXECUTIVE 
SUMMARY
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EXECUTIVE 
SUMMARY

bestaan, maar de bezoekersinformatie komt 

niet langer buiten het eigen domein. Zo creëren 

eigenaren van grote hoeveelheden data hun 

eigen, omvangrijk speelveld dat is omringd 

met grenzen. Deze worden walled gardens* 

genoemd. Binnen het ecosysteem profiteert 

Google van haar eigen kennis, maar worden 

exploitanten die gebruikmaakten van Google 

technologie niet langer toegestaan deze third-

party data te gebruiken. Hierdoor beschikken 

veel uitgevers of monetizing retailers niet 

meer over de gerichte data die adverteerders 

gebruiken in hun zoektocht naar gerichte 

vormen van communicatie. 

Third-party data zelf blijken daarnaast helemaal 

niet zo effectief als gedacht. Uit onderzoek 

van Adobe2 komt naar voren dat 75 procent 

van het budget dat wordt besteed aan third-

party data eigenlijk verspild is door onjuiste of

onvolledige data. Marketeers zelf geven inder-

daad aan dat ze de systemen in huis hebben, 

maar er nog weinig gebruik van maken.

Maar er zijn ook kansen: als merken op een 

andere manier op zoek moeten naar toe-

stemming van de klant, en naar alternatieve 

samenwerkingen om data te verkrijgen, zal de 

creativiteit - en daarmee het belang van 

goede content - alleen maar toenemen. 

Marketeers beseffen ook dat er werk aan de 

winkel is: ze hebben te lang aan het third-

party data-infuus gehangen, en dat heeft 

hen eigenlijk lui gemaakt. 

Welke strategie je ook kiest: alles begint met 

consent, de toestemming van de klant om zijn of 

haar gegevens te gebruiken. Privacy is dan ook 

geen fase, maar de toekomst van personalisatie.

In deze whitepaper bespreken we drie ver-

schillende strategieën voor het post-third-
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party cookie-tijdperk: first-party data, samen-

werkingsvormen met platformen, en contextual 

targeting*. Wat is er mogelijk, hoe denken 

marketeers hierover, wat zijn hun ervaringen? 

Welke voor- en nadelen zien zij? We schetsen 

met best practices en use cases concrete 

voorbeelden. 

First-party data worden door marketeers 

gezien als een belangrijke strategie voor 

online personalisatie en het optimaliseren van 

klantprofielen. Maar waar moet je beginnen? 

Marketeers zien vooral praktische bezwaren 

en zien op tegen de kosten. Hoe kom je aan 

(nieuw) bereik met first-party data? En hoe 

overtuig je de board als je nog weinig use 

cases tot je beschikking hebt? Een vraag die 

marketeers in dat kader zichzelf eerst zouden 

kunnen stellen: met welk doel ga je klantdata 

verzamelen? Wat wordt de businesscase en 

wat is de uiteindelijke waarde? Het antwoord 

vind je wellicht in de case van Rabobank, die 

met het gebruik van first-party data juist niet-

klanten beter leert begrijpen, en waarbij first-

party data niet alleen voor een betere 

conversie zorgen, maar ook voor een fikse 

kostenbesparing op paid middelen.

Wanneer je niet meer individueel kunt tracken, 

wordt de wisdom of the crowd belangrijk. 

Dankzij de algoritmes van online platformen 

krijgen adverteerders toegang tot nieuwe 

segmenten voor effectieve communicatie en 

performance marketing. Data van je bestaande 

klantprofielen kunnen interessant zijn om 

look-a-likes te definiëren als je op zoek bent 

naar grotere groepen cohorten. Voor het 

verkrijgen van nieuwe data, of voor het 

verrijken van je eigen data. Hoe ziet zo’n 

partnership er dan uit? Als merk ben je 

kwetsbaar, dus moeten er goede afspraken 

over worden gemaakt die verder gaan dan 

Executive Summary
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alleen salesdoelstellingen. Onder marketeers 

heerst het idee dat ze data wegbrengen naar 

het platform. Het platform zorgt voor return 

on investment en campagneresultaten, maar 

koppelt geen individuele gebruikersdata terug. 

De samenwerking voelt daardoor wat koud 

aan. Een gemiste kans volgens marketeers. 

Een ideaal partnership zou belangen moeten 

overstijgen en verder gaan dan het eigen plat- 

form, zodat beide deelnemers er meer uit halen.

Als laatste contextual targeting, dat een 

comeback ziet. Uitgevers zetten in op targeting-

mogelijkheden op basis van context en 

semantiek - en dus niet op basis van ge-

bruikersdata. En context is belangrijker dan 

ooit, zeker nu de customer journey niet meer 

zo goed in kaart te brengen is vanwege het 

wegvallen van third-party cookies. Nadelen zijn 

er uiteraard ook: zo vergt contextual targeting 

verregaande samenwerking, want data van 

beide partijen moet elkaars first-party data echt 

kunnen verrijken. Waar vind je zulke partners? 

En is contextual targeting eigenlijk niet oude 

wijn in nieuwe zakken? De STER is hier echter 

al een paar jaar mee bezig, waarbij ze (zelf) 

met contextual targeting betere resultaten 

zien dan met third-party data.
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HOE ERG IS 
HET DAT ZE 
VERDWIJNEN?
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Third-party cookies*, stukjes code die 

adverteerders plaatsen op apparaten van 

consumenten, worden onder andere 

verzameld door uitgevers, exploitanten en 

techplatformen. Met deze cookies kunnen 

bedrijven personen online beter volgen en 

daardoor gerichter adverteren via Google Ads, 

social media en affiliate websites. Iedereen 

kent de voorbeelden: je hebt een keer 

schoenen bekeken in een webshop en ze 

misschien wel gekocht, en vervolgens 

achtervolgen de schoenen je dagenlang via 

talloze advertenties op de websites die je 

daarna bezoekt.

 

Third-party cookies waren altijd essentieel 

voor het opbouwen van klantprofielen. Maar 

mede door de invoering van de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG)* zijn 

mensen en bedrijven zich meer bewust van 

privacy issues. 

 

Een reden voor Google om in 2023 te stoppen 

met het gebruiken van tracking cookies van 

derden in Chrome, een favoriete browser met 

2,3 miljard gebruikers. Het bedrijf volgt daar-

mee andere partijen als Apple, die het gebruik 

van third-party cookies in Safari al eerder on-

mogelijk maakte, Microsoft’s Edge en Firefox. 

 

Facebook heeft ook al een methode om het 

gebruik van third-party data te limiteren: de 

Facebook-pixel. Dit zijn code snippets die door 

de website die je op dat moment bezoekt, zelf 

via de browser kunnen worden geplaatst. De 

cookies leveren daarmee onder andere first-

party data op.

Third-party data zelf blijken daarnaast 

helemaal niet zo effectief als gedacht. Uit 

onderzoek van Adobe komt naar voren dat 75 

procent van het budget dat wordt besteed aan 

third-party data eigenlijk verspild is. Volgens 

Adobe zegt 58 procent van de ondervraagde 

marketeers dat het werkt, maar alleen wat 

betreft de eigen kpi’s. In een derde van de 

gevallen kom je alsnog bij de verkeerde 

mensen terecht. De vraag is of je je richt op 

een segment, of op gedrag. Met third-party 

cookies mis je 12 procent van de conversie-

momenten, terwijl deze mensen wel een intent 

hebben.

Ook CMO’s geven tijdens een van de deepdive 

discussies aan dat ze op dit moment niet het 
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volle potentieel halen uit third-party data: ‘We 

hebben wel de systemen, maar maken er niet 

optimaal gebruik van.’ En: ‘Wij staan nog aan 

het begin van onze strategie. Eerst moeten we 

alles op orde hebben binnen, dan pas breiden 

we uit naar buiten. Ik geloof in de eerste 

plaats in het bedienen van klant-behoeften, 

niet het pushen van producten.’ 

Marketeers beseffen zich dat ze te lang aan 

het third-party data-infuus hebben gehangen, 

en dat het hen eigenlijk lui heeft gemaakt. 

Adverteerders zullen nieuwe manieren moeten 

bedenken om die mensen toch naar hun 

websites te leiden. Daarbij hebben veel 

marketeers (nog) niet de beschikking over 

first-party data*: data verkregen uit direct 

contact met de klant, op de eigen platformen.

 

Met het verdwijnen van third-party cookies 

wordt het in eerste instantie lastiger om te 

zoeken naar nieuwe segmenten en daarmee 

nieuwe doelgroepen te bereiken om je bereik 

te vergroten: mensen die je product of merk 

nog niet kennen, of nog nooit iets bij je 

gekocht hebben. 

Ook het instellen van retargetingcampagnes 

wordt een probleem, en daarmee de attributie 

van advertenties: welke kanalen hebben bij-

gedragen aan een bepaalde conversie. Dat 

heeft tot gevolg dat ook het meten van de 

effectiviteit en vervolgens optimalisatie van 

campagnes een stuk lastiger wordt dan 

voorheen. Immers, essentiële datapunten 

afkomstig van third parties ontbreken om 

een optimaal inzicht in de funnel te krijgen.

Al met al zul je je online marketingstrategie 

moeten aanpassen en nadenken over vormen 

van custom audiences op een eigen customer 

data platform (CDP)*. Waarbij een CDP de 

gebruikerstoestemming regelt over alle 

kanalen, door first-party data te koppelen aan 

andere data, en vervolgens naar een match 

zoekt met mensen in de omgeving van deze 

persoon. Om zo je bereik te vergroten.

PRIVACY IS GEEN FASE, 
MAAR DE TOEKOMST.
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Ten slotte: volgens Lucile Dupin, dataspecialist 

bij Accenture Interactive, verschilt de impact 

van de post-cookie-wereld per sector en merk. 

Niet iedereen wordt even hard getroffen. 

Duidelijk is dat merken/organisaties die nog 

weinig eigen bereik of eigen community’s 

hebben, aan de slag moeten om klantdata te 

verzamelen. Haar verwachting is dat first-

party klantdata steeds meer de hoeksteen 

worden van de digitale strategie.

Welke strategie je ook kiest: alles begint met 

consent, de toestemming van de klant om 

zijn of haar gegevens te gebruiken. Voor 

adverteerders verandert de manier waarop 

ze consumentendata kunnen koppelen aan 

hun activiteiten - en daardoor individuen 

helder in beeld te krijgen. Het is dus van 

belang de beschikbare data op de juiste 

manier te koppelen, zodat je als adverteerder 

effectieve online campagnes kunt blijven 

draaien.

Ute Jaeger, Director Marketing Science bij 

Facebook, aanwezig bij de CMO-roundtable op 

10 juni 2021, vat de implicaties voor marketeers 

mooi samen: ‘Privacy is geen fase, maar de 

toekomst.’ Haar vier tips voor een soepele 

transitie naar een nieuw advertising 

ecosysteem:

1. Laat mensen makkelijk begrijpen hoe hun 

data worden verzameld en gebruikt.

2. Wees transparant als je toestemming 

vraagt, laat concrete voorbeelden zien.

3. Gebruik de juiste tools om data te 

verzamelen.

4. Geef consumenten echte waarde terug in 

ruil voor data.
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HET VERDWIJNEN 
VAN DE THIRD-PARTY 
COOKIE HEEFT GROTE 

GEVOLGEN.

Waldo Smeets —

Head of Digital Strategy & Solutions bij Adobe

Wat zijn third-party cookies en hoe erg is het dat ze verdwijnen?
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Hogere klantverwachtingen, een overvloed 

aan gegevens en de volwassenheid van 

machine learning en artificial intelligence 

(AI)-mogelijkheden … ze zorgen er stuk 

voor stuk voor dat er nog meer vraag is 

naar personalisatie op schaal; hyperge-

personaliseerde, individueel afgestemde 

klantervaringen.

 

Volgens Waldo Smeets, Head of Digital Strategy 

& Solutions bij Adobe is personalisatie op 

schaal een topprioriteit voor bedrijven. Met 

name omdat ondernemingen niet langer 

cookies van derden kunnen inzetten. Daardoor 

worden contextuele targeting en het samen-

brengen van klantdata belangrijker dan ooit 

tevoren. 

 

De push voor personalisatie

“Eén van de grootste drijfveren zijn natuurlijk 

de klanten zelf en het niveau van hun ver-

wachtingen online. Er is geen tolerantie 

meer voor slechte digitale ervaringen”, 

vertelt Smeets. En dat geldt vooral als we 

denken aan dat gekke jaar 2020, waarin ons 

dagelijks leven drastisch veranderde. De 

interacties, die wij als consumenten hebben 

met organisaties, zijn ook veranderd: meer 

virtueel en digitaal. Ook de beschikbaarheid 

van data en de volwassenheid van AI en 

machine learning zijn stuwende krachten 

achter personalisatie.

 

Data is volgens Smeets misschien een grote 

aanjager van schaalbare personalisatie. Maar, 

zo waarschuwt hij, die gegevens bevinden zich 

meestal in zeer verschillende en afzonderlijke 

datasilo’s. “Data communiceert niet met 

elkaar en dat is een grote uitdaging. Hierdoor is 

het niet mogelijk om een volledig overzicht te 

krijgen. Momenteel is ongeveer 80 procent van 

alle gegevens die bij een organisatie binnen-

komen niet bruikbaar”, licht Smeets toe.

 

Forrester deed onderzoek naar personalisatie, 

waaruit bleek dat zelfs bedrijven waarvan 

de personalisatieprocessen en -aanpak 

nog onvolwassen zijn, nog steeds voordelen 

zien. Alleen al door het implementeren van 

een personalisatiestrategie hebben bedrijven 

kans om een toename van 33 procent te zien 

in klantloyaliteit en betrokkenheid. Ook zien 

bedrijven door deze aanpak maar liefst een 

reductie van 11 procent in marketingkosten. 

Beginnen met personalisatie levert waarde 

op: bedrijven kunnen een omzetstijging van 

PERSONALISATIE: DE TOPPRIORITEIT 
VOOR ONDERNEMINGEN
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Real-time CDP, identificeren individuen en 

voegen hun online gedrag samen in een 

levend, ademend, real-time klantprofiel. 

 

In een wereld zonder cookies

De third-party cookie verdwijnt langzaam maar 

zeker uit ons internetlandschap. Als gevolg hier-

van ligt er meer nadruk op (op toestemming 

gebaseerde) first-party datahubs voor persona-

lisatie op schaal. “Het samenbrengen van 

allerlei soorten identifiers, zogeheten identity 

resolution, is erg belangrijk. En AI kan ons 

absoluut helpen bij het vinden van aanvullende 

inzichten. Zo kunnen we nieuwe klanten 

identificeren die eruitzien als onze bestaande 

klanten – zelfs zonder cookies van derden.”

 

We vervangen de third-party cookie zodoende 

met een mix van first-party web-, app- en 

mediagegevens. Allemaal afkomstig van ge-

dragsinteracties naast de bekende identifiers. 

“Die real-time digitale data, vermengd met 

e-mail, telefoon en de bijgevoegde toestemming 

voor gebruik, vormen de sleutel tot succes”, 

besluit Smeets. “Personalisatie in een wereld 

zonder cookies begint met de juiste techno-

logische onderbouwing voor first-party data 

en toestemming van de klant.”

bijna 6 procent zien, gewoon door ervaringen 

te personaliseren, zelfs als ze dit niet op grote 

schaal doen.

 

Privacy als uitgangspunt

Organisaties hebben echter moeite met 

weten waar ze precies moeten beginnen. 

Voor degenen die al met personalisatie zijn 

begonnen, is de uitdaging bijvoorbeeld dat 

ze niet weten hoe ze moeten opschalen. 

Smeets: “Ze hebben de juiste systemen 

nodig, evenals nieuwe manieren van denken 

en werken. Het gaat er niet langer om hoe 

je met personalisatie kunt experimenteren, 

maar hoe je dat terug laat komen in alle 

klantinteracties.”

 

Om op grote schaal te kunnen personaliseren, 

hebben bedrijven daarom een real-time 

klantprofiel nodig dat alle digitale signalen 

van een individuele consument verzamelt. 

En dat profiel opbouwen, terwijl privacy 

wordt gerespecteerd, is een stuk makkelijker 

gezegd dan gedaan. Er zijn maar heel weinig 

systemen die alle digitale signalen in real-

time kunnen verzamelen en dit doen op een 

manier die de privacy waarborgt”, vertelt 

Smeets. Bepaalde oplossingen, zoals Adobe 
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Uit de verschillende roundtables en 

deepdives komen drie strategieën boven-

drijven, die interessant zijn voor marke-

teers die worstelen met het (her)inrichten 

van hun online advertising en persona-

lisatie. In deze whitepaper zullen we 

deze uitgebreid bespreken: first-party 

data, samenwerken met online 

platformen als Google, Amazon, 

Facebook en TikTok, en de comeback 

van contextual targeting. We benoemen 

de voor- en nadelen van iedere strategie 

en delen de inzichten en ervaringen van 

de CMO’s die hebben deelgenomen aan 

de roundtables en deepdives.

DRIE STRATEGIEEN 
VOOR EEN POST-
COOKIE WERELD

..
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STRATEGIE 1

FIRST- 
PARTY 

DATA
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Het bouwen van een eigen ecosysteem op 

basis van eigen of in groepen verzamelde data 

vormt een goed alternatief voor third-party 

cookies. Deze first-party data wordt door 

merken en organisaties verkregen uit direct 

klantcontact en vormt de basis van persona-

lisatie en geoptimaliseerde gebruikers-

ervaringen. First-party data kun je vervolgens 

verrijken met zero-party data*: gegevens die 

consumenten met je delen in ruil voor extra 

waarde (een korting of exclusieve toegang) 

en die verder gaan dan bijvoorbeeld een 

mailadres, maar ook iets zeggen over inte-

resses. Hun favoriete gerecht of film, om 

maar iets te noemen. 

Een strategie die de marketeer veel kan op-

leveren, maar die eerst de nodige investeringen 

vergt, qua techniek - maar zeker ook kundige 

marketeers die data vervolgens toepasbaar 

kunnen maken. Uit de discussies met CMO’s 

blijkt dat de marketeers zich hier het meeste 

zorgen over maken: hoe laat je zien dat first-

party data de organisatie uiteindelijk meer 

opleveren dan dat ze kosten?

Wanneer je kiest voor een first-party data-

strategie, zul je moeten nadenken over de 

manier waarop je die data gaat verzamelen, 

welke data je gebruikt, hoe de data worden 

gedistribueerd en beveiligd. Toestemming van 

de klant is daarbij key.

Het afscheid nemen van third-party cookies 

en het welkom heten van first-party data: het 

lijkt ook op een back to the future-scenario, 

aldus discussieleider Alfred Levi: ‘De combi-

natie oud met nieuw inspireert: uiteindelijk 

draait het om empathische communicatie, 

echt inspelen op de wensen van de klant. 

Maar dan datagedreven en op schaal.’ 

Er kan veel met first-party data, zo lijkt het, 

maar ... waarom lukt het de meeste partijen 

tot nu toe niet om succes te hebben met first-

party data?

MENSEN EN ORGANISATIES ZIJN DE 
GROOTSTE VIJAND OM FIRST-PARTY 

DATA GOED IN TE KUNNEN ZETTEN.
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Een marketeer beaamt: ‘We hebben miljoenen unieke mensen in onze 

database. We zitten dus op goud, maar als ik binnen de board aangeef 

dat we echt iets moeten doen met ons data management platform 

(DMP)*, haakt opeens iedereen af. Ik heb een boel missiewerk te ver-

richten om mensen enthousiast te maken voor marketing waarbij je 

besluiten neemt op basis van data.’ 

Een andere marketeer vult aan: ‘Ook wij beschikken over first-party data 

van miljoenen Nederlanders. Onze marketingkanalen, media, alle touch-

points werken echter allemaal op basis van performance. We moeten van 

data-driven naar decisions based marketing bewegen. En het moet een 

stuk sneller.’

 

STELLING: FIRST-PARTY DATA ZIJN 
STERK ONDERGEWAARDEERD

FIRST-PARTY DATA VRAGEN OM EEN ANDER 
BUSINESSMODEL, WAARIN HEEL ANDERE 

KRACHTEN SPELEN DAN WAAR WE NU MEE TE 
MAKEN HEBBEN. MAAR HIERIN INVESTEREN IS 

MINDER SEXY, LIJKT HET WEL.



24

First-party dataSTRATEGIE 1

Investeringen vragen om bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van bruikbare 

cases. En die zijn op dit moment nog dun gezaaid ... Dat maakt het 

lastig om een concrete businesscase rond te krijgen. Zo zegt een CMO: 

‘Het zijn echte use cases die we moeten gaan inbrengen. Ik zoek nog 

naar een partij die juist kan helpen met deze implementatie. Want 10 

procent is techniek, de rest is implementatie. Maar dat betekent ook dat 

je budget voor implementatie vele malen groter is dan voor techniek.’

Bij gebrek aan bruikbare praktijkvoorbeelden ontstaat er een behoefte 

aan ‘streetsmart’ oplossingen. Er kan veel met first-party data, zo lijkt 

het, maar de vraag die marketeers zich moeten stellen, is: wat wil je er 

eigenlijk mee doen?

Een CMO kijkt dan ook naar zijn ervaring als consument: ‘Ik kan me 

voorstellen dat consumenten er op een gegeven moment genoeg 

van hebben, om steeds maar hun gegevens te geven aan merken en 

organisaties …’
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Maarten Kolkman vertelt hoe de bank probeert 

zoveel mogelijk klanten naar het eigen platform 

te sturen, maar daarbij wel ‘aan de journey kant’ 

start: met first-party data worden klanten eerst 

‘gespot’ en geactiveerd in de eigen kanalen, 

vervolgens worden pas paid kanalen ingezet.

De Rabobank telt acht miljoen particuliere 

en 800.000 zakelijke klanten, waarvan er 

vijf miljoen van 100 miljoen keer per maand 

inloggen. ‘Met een fanbase die soms tot wel 

acht keer per dag in de app kijkt’.

Kolkman: ‘We zijn vooral geïnteresseerd in 

het gedrag van onze klanten, en zo leer ik 

ook onze niet-klanten begrijpen.’ Hij noemt 

als voorbeeld de ‘auto van de zaak’. ‘Op onze 

site en in search-analyses zagen we hier veel 

vragen over. Dat heeft ons ertoe gezet om 

een contentplatform rondom de auto van de 

zaak te starten, dat 100.000 extra organische 

bezoekers per jaar oplevert. Zo beperken wij de 

inzet van paid advertising’.

Bij crossplatform werken is het de kunst 

de juiste match te maken met een unieke 

identifier*. Kolkman noemt cross device 

identificatie de grootste uitdaging: ‘Mensen 

gebruiken soms wel zeven tot acht verschillende 

apparaten. Hoe kom je dan uit op één profiel? 

We bouwen audiences op in een data manage-

ment platform (DMP), hoofdzakelijk met eigen 

data en verbonden met second* en third-party 

CASE

DANKZIJ HET GEDRAG VAN 
ONZE KLANTEN LEER IK OOK 
NIET-KLANTEN BEGRIJPEN.

Maarten Kolkman — 

Head of Customer Service (EVP) Rabobank

FIRST-PARTY 
DATA FOCUS BIJ 
DE RABOBANK
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data, waarbij de DMP communiceert met een 

datalake* voor het ophalen van een relevante 

boodschap.’

Dankzij onze DMP audiences zijn de kosten 

fors lager en ligt de conversie een stuk 

hoger dan bij reguliere advertising. Kolkman: 

‘Met gebruik van first-party data kun je 

heel specifiek zijn, dus krijg je een hogere 

conversie. Bijvoorbeeld het gebruik van 

relevante first-party data in berichten in de 

context van onze Rabo App zorgen voor een 

gemiddelde conversie van 15 procent.’ 

Kolkman: ‘De app is voor ons een fantastisch 

kanaal waar we dan ook erg zuinig op zijn. We 

pushen hier niet ongebreideld sales- maar 

vooral ook serviceberichten.’

Kolkman deelt vijf tips als je wilt werken vanuit 

de journey en het gebruik van first-party data:

1. Bekijk het waardeperspectief op individueel 

klantniveau.

2. Gebruik de vierstapsmethode voor data: 

gather - unify - analyze - distribute.

3. Investeer in de juiste technologie.

4. Ontwikkel je eigen marketeers (zo heeft de 

Rabobank een eigen academy).

5. Houd het simpel en vooral: menselijk.

Hoe bereidt Kolkman zich voor op het 

cookieloze tijdperk? 

Kolkman: ‘Het grootste deel komt al vanuit first-

party data en de inzet van onze eigen kanalen. 

We investeren in een customer data platform 

(CDP) ter vervanging van de DMP. We kijken 

naar verschillende scenario’s, waaronder het 

gebruik van second-party data, en we kijken 

naar nieuwe technologische mogelijkheden die 

in de markt ontstaan. Maar de belangrijkste tip 

die ik je kan meegeven: we moeten vooral onze 

eigen zaken (data en kanalen) op orde hebben. 

Dat is de grootste uitdaging.’
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Hoe overtuig je als marketeer de directie van je first-party strategie en 

de toegevoegde waarde van online personalisatie? Een aantal CMO’s 

deelden tips tijdens de deepdives:

1.  Weg met de silo’s!

Uiteindelijk doe je het voor je klant: hoe kun je de klant ontzorgen? 

Daarmee draait personalisatie om empathie, om empathisch ver-

binding maken. Bij bedrijven die transformeren, moet de verandering 

van bovenaf komen, met een gedeelde visie om empathie naar de 

klant te ontwikkelen. Waarbij iedereen met dezelfde kpi’s werkt. 

RICHT JE EIGEN TEAM GOED IN, ZODAT HET KAN GAAN
 VLIEGEN. WEG MET DE SILO’S! GA NIET UIT VAN DE 

TRANSACTIONELE PROCESSEN, MAAR WERK MET 
MULTIDISCIPLINAIRE TEAMS DIE PROBLEMEN OPLOSSEN. 

PER STAPJE VAN DE JOURNEY, MET END-TO-END 
VERANTWOORDING VOOR CONVERSIE, PAY, TRAFFIC 

ENZOVOORT. DAT HEEFT BIJ ONS ALTIJD GOED GEWERKT.

OVERTUIG DE DIRECTIE: 
3 TIPS
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Een CMO geeft aan dat de strategie is gericht op jobs to be done. 

‘Daarbinnen organiseer je marketing, development. Allemaal 

gegroepeerd rondom de jobs to be done. Zo wordt het ook een 

verhaal, omdat je interne afstemming hebt.’

Een belangrijk inzicht hierbij is dat verschillende mensen ieder een 

eigen idee hebben van makkelijk en moeilijk. Het is de kunst voor 

iedereen om de precieze customer journey te vatten: jouw tempo, jouw 

kunnen. ‘Dat missen we soms, we denken nog te veel vanuit onszelf.’

Een ander voorbeeld: ‘Ons bedrijf is onderdeel van een traditionele 

business, die langzaam naar online beweegt. Wij proberen ons 

businessmodel nu geheel online te maken. Dat lukt gedeeltelijk, 

maar het product is complex. Met name de uiteindelijke ‘handover’ 

online brengen, blijkt lastig. Uiteindelijk is het een kwestie van cultuur-

verandering, maar daarnaast ook een constant gevecht om aandacht, 

en het vinden van de juiste differentiatie. We proberen continu onze 

flow en conversie te optimaliseren. Daar gebruiken we data voor en ook 

hier moet ik constateren dat er te weinig bruikbare benchmarks zijn.’

Meerdere CMO’s noemen Coolblue als voorbeeld van een empathische 

organisatie: alles voor een glimlach. ‘Je moet het laten zien: dat je 

verbinding maakt. Empathie wordt dan de core van je propositie.’

WAT BETREFT USE CASES KUN JE HET BESTE NAAR 
COOLBLUE KIJKEN: EEN PERSOONLIJKE ERVARING IN EEN 

ONLINE FLOW. FIRST-PARTY DATA GAAN OP TERMIJN DE 
SLEUTEL VORMEN VOOR CONCRETE ONLINE INTERACTIE 

MET EEN MENSELIJK GEZICHT.
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Empathie, draaide het daar niet altijd al om? Zeker, maar in de post-

cookie-wereld zul je moeten kunnen schalen: hoe kan iets door 

een grote groep gevoeld, beleefd worden alsof het om dezelfde 

persoon gaat? Loyaltyprogramma’s zijn in veel gevallen echter nog 

transactioneel ingestoken, en de mindset productgedreven. Zoals 

een marketeer opmerkt: ‘Er is een cultuurverandering nodig. Zolang 

marketing niet goed landt bij customer support, zal het nooit zijn 

weerslag hebben.’

Om het meeste eruit te halen, is het key om binnen de organisatie 

een leermentaliteit te hebben en commitment van C-level om het 

echt te kunnen snappen. Goeie mensen aannemen en die ook hun 

werk te laten doen.

2.  Zet demo’s in

Zorg dat je je plannen op de agenda krijgt en laat zien wat je 

concreet al doet om de business te verbeteren. Maar kijk ook naar 

momentum: vaak blijken cases nog te vroeg voor hun tijd om goed 

door te kunnen pakken. Zoals een CMO opmerkt: ‘In het begin gaat 

het goed, maar de lijn wordt uiteindelijk niet doorgetrokken.’ En: ‘In 

een productgedreven organisatie loop je hoe dan ook tegen muren 

op. Zo’n organisatie remt zichzelf, mensen hebben een eigen agenda 

en zitten niet te wachten op een wijsneus met mooie dromen.’

Een andere marketeer: ‘Ook ik agendeer, ik maak filmpjes van ander-

halve minuut waarin ik uitleg en duid, maar bij ons gebeurt er pas 

iets als alles in de fik staat. En momenteel gaat het bij ons gewoon te 

goed. Daardoor blijven we te veel gericht op product push en kijken 

we niet naar journeys en het oplossen van fricties. Terwijl ik graag wil 

laten zien wat er allemaal kan als je de klant centraal stelt. We maken 

zeker stappen, maar ik moet nog meer aan die knoppen draaien 

waar men echt de pijn voelt. Uiteindelijk helpt het ook als je inzicht 

geeft waarom een product niet verkoopt, of een bepaalde campagne 

niet werkt. Op dat niveau zijn we nu wel beland. Het gaat ook over 

vertrouwen en begrip kweken, en zeggen dat je kunt helpen.’
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Een marketeer heeft inmiddels de investering gedaan en alle data-

bronnen in een datalake geladen. ‘En gelukkig hebben we ook de 

beschikking over mensen die hier bruikbare data uit halen. Dus op 

inhoud kan ik inmiddels een case maken, bijvoorbeeld door middel 

van koppelingen met andere partijen, en voorspellende analyse.’

Nog een case: ‘Mensen delen inmiddels veel met ons, zoveel 

dat we daarop zouden kunnen voortbouwen en misschien zelfs 

een entertainmentbedrijf zouden kunnen starten, à la Disney+. 

Convenience is king en wordt ook een commodity - dus waar onder-

scheid ik me dan nog in? Een ambitieuze datastrategie daagt je uit 

om ook morgen nog relevant te zijn: hoeveel ruimte geeft je merk, 

en welke data moet je verzamelen om dat doel te bereiken?’

Maar zo werken de meeste marketeers nog niet, aldus een marketeer: 

‘Heel veel marketeers verzamelen eerst, en kijken daarna pas wat ze 

met de data kunnen doen. Beter is het om eerst de vraag te stellen 

‘hoe passen we het toe?’

3.   Laat de waarde zien!

Een andere invalshoek zou de kostenkant kunnen zijn. First-party 

data zijn goedkoper te verkrijgen dan third-party data. Zo legt een 

marketeer uit: ‘First-party vertegenwoordigt waarde, maar waarom 

staat het niet op de balans? Het wordt wel gevalideerd, maar voor de 

rest klassiek behandeld. Ook hier is nog veel missiewerk te verrichten.’

Maar wegen de kosten op tegen de inkomsten van first-party data 

op korte termijn? Een antwoord uit de deepdives: ‘Misschien niet, 

het is ook een kwestie van effectieve media. Maar met de juiste pro-

fielen kun je wel veel effectiever media inkopen.’

En: ‘Op boardroomniveau is het een kwestie van confronteren. 

Uiteindelijk wordt de directie wel wakker, als ze merken dat de 

business de goede klantervaring mist. Maar inderdaad, het zijn geen 

sexy investeringen. Je krijgt vaak alleen aandacht als iets misgaat.’
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Tijdens de twee roundtables en deepdives gingen de CMO’s met elkaar in 

gesprek over de voor- en nadelen deze strategie. 

Al met al volgens de marketeers in de sessie: First-party data zijn een 

serieuze optie, maar je hebt een positieve businesscase nodig om het 

voor elkaar te krijgen.

VOOR- EN NADELEN VAN EEN
FIRST-PARTY DATA-STRATEGIE

 Δ Flexibel en concreet toepasbaar dankzij eigen modeling en eigen look-a-likes

 Δ Minder datavervuiling in je targeting & advertising

 Δ Hoge learning curve door goede analyses vanuit eigen datateam

 Δ Minder afhankelijk van techplatformen en derden voor segmentatie 

 Δ Meer waarde en klantvertrouwen realiseren via relevantie

 Δ Het bouwen en onderhouden vereist veel data & resources 

 Δ De opbrengsten wegen niet altijd op tegen de kosten

 Δ Praktische uitvoerbaarheid voor kleinere merken

 Δ Lastig om C-level mee te krijgen

 Δ Toepasbaar krijgen van grote hoeveelheid data

VOORDELEN

NADELEN
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MET NIEUWE DATABRONNEN 
VOEDEN WE ONZE MODELSCORES 

EN VERHOGEN WE RELEVANTIE.

Nicole Verburg —

Director Customer Value Management VodafoneZiggo

First-party dataSTRATEGIE 1
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CASE

Nicole Verburg is bij VodafoneZiggo verant-

woordelijk voor de businesstransformatie 

naar always-on marketing op basis van kunst-

matige intelligentie en adaptive learning. 

‘Maar wat doen we nu met al verzamelde data, 

en hoe komen we tot relevante klantinzichten?’ 

De basis: always-on marketing, persoonlijke 

boodschappen en micro targeting met behulp 

van marketing automation. Waarbij de marke-

teers altijd persona Tim in het achterhoofd 

houden. Verburg: ‘Tim zit bij een andere 

provider en is daar geen blije klant. Wij moeten 

aan de slag om de relevantie in onze communi-

catie te verhogen en daarmee werken we  

aan het vertrouwen om Tim naast dat hij al 

mobiele klant is ook internetklant te maken.’

De always-on marketing van de telco is 

trigger based, waarbij de ‘staat’ van de klant 

real-time wordt geanalyseerd en men leert 

van de interactie, met hulp van artificial 

intelligence. Daarvoor is op drie onderdelen 

toestemming nodig van de klant: voor de 

verschillende kanalen (denk aan direct mail, 

e-mail, sms en push notifications), voor 

gebruikersdata (denk aan wifi-gebruik, mobiel 

gebruik, en kijkgedrag) en voor het maken van 

profielen (voor het gebruik van AI of voor 

modelingtechnieken). 

Verburg: ‘Daarbij is het ook belangrijk om 

steeds nieuwe databronnen toe te kunnen 

voegen, die de modelscores voeden met als 

resultaat om de relevantie te verhogen. 

Daarmee ga je van interesse naar profiel, dus 

naar echte, toegevoegde waarde. En mocht er 

opeens één databron niet geïmplementeerd 

kunnen worden, dan vormt dat geen obstakel 

door de veelheid aan bronnen.’

VODAFONE 
ZIGGO: TRIGGER 
BASED, ALWAYS-
ON MARKETING
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STRATEGIE 2

SAMENWERKEN
MET PLATFORMEN



SAMENWERKEN
LUKT ALLEEN ALS ER

EEN GOEDE DIALOOG IS.

36
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‘Walled gardens’ op online platforms als 

Google, Amazon en Facebook blijven na het 

verdwijnen van third-party cookies targeting 

mogelijkheden bieden, maar anoniem en op 

basis van historische data; de zogenaamde 

cohorten. Google ontwikkelde een methode 

genaamd “Federated Learning of Cohorts”, 

of FLoC, die consumenten in anonieme 

groepen indeelt op basis van vergelijkbaar 

surfgedrag. Advertenties worden dan getarget 

op zogenaamde cohort-ID’s en niet langer op 

ID’s van individuele gebruikers.

Wanneer je niet meer individueel kunt tracken, 

wordt de wisdom of the crowd belangrijk. 

Dankzij de algoritmes van online platformen 

krijgen adverteerders toegang tot nieuwe 

segmenten voor promoties. Data van plat-

formen kunnen interessant zijn als je op zoek 

bent naar grote groepen look-a-likes voor je 

bestaande klantprofielen. Voor het verkrijgen 

van nieuwe data, of voor het verrijken van je 

eigen data.
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MARKETEERS BOUWEN 
SPECIFIEKE AUDIENCES. 
ALS GOOGLE TOEVALLIG 

GELD KAN VERDIENEN 
AAN DAT COHORT, DAN 

HEB JE GELUK.

Maar wat gebeurt er met je data als je deze 

aan Google geeft om te verrijken? ‘Stel, je 

hebt een groep spaardersprofielen, die je wilt 

inzetten om een grotere groep te bereiken 

via Google. Google zegt dan: Jij hebt 600.000 

profielen, en wij 1 miljoen aan cohort data 

die erop lijkt: laten we dat combineren. Maar 

Google krijgt het natuurlijk niet geïdentificeerd, 

ze kijken alleen naar gedrag. Ben je niet bang 

dat ze dan met jouw data aan de haal gaan?’

Nee, aldus een andere CMO: ‘Ik zou het niet 

erg vinden, zolang het geborgd is dat het 

anoniem is.’

Maar hoe borg je dat? Toestemming door de 

eindgebruikers goed in kaart te hebben? Het 

is lastig, aldus een CMO: ‘Apple en andere 

uitgevers zijn cohorten aan het opstellen en 

trekken een eigen plan, dat minder privacy-

gevoelig is. Adverteerders willen naar unieke 

audiences, maar je weet niet hoe betrouw-

baar cohorten zijn.’

Afhankelijkheid is eng. Een belangrijke vraag 

hierbij: ‘Wil je eigenlijk wel dat iemand anders 

cohorten voor jou bepaalt? Wil je dit uit 

handen geven, bijvoorbeeld aan een partij 

als Google? Hoe ziet zo’n partnership er dan 

uit? Als merk ben je kwetsbaar, dus moeten 

er goede afspraken over worden gemaakt, die 

verder gaan dan alleen salesdoelstellingen.

‘Een en ander is afhankelijk van wat voor bedrijf 

je bent en in wat voor fase je zit, maar het 

begint ermee of je product of dienst goed is 

en of je mensen kunt activeren. Een marketeer 

heeft enkel goede ervaringen: ‘Wij werken pas 

sinds kort met Facebook, maar inmiddels 

beschikken we over een enorme fanbase die 

praat, plaatst en deelt zonder dat wij hier 

eigenlijk iets voor hoeven te doen.’

Een andere marketeer is sceptischer. ‘TV als 

belangrijkste generator van bereik? Dat is nu 

nog steeds waar in mijn wereld. Maar het wordt 

wel uitdagender. Wellicht ontstaat er een heel 

nieuw speelveld als je straks addressable TV 

hebt. Ik ben het eens met de stelling, data zijn 

beter als ze van jou zijn. Van third-party data 

wordt nu vooral ‘de derde partij’ sterker. En 

ik denk dat de klant ook op andere plekken te 

vinden is.’
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In de basis? Ja, denken de meeste marketeers. Al wordt er nu wel 

meer naar behoefte gekeken dan naar product. ‘Mensen zeggen niet 

zozeer dat ze op zoek zijn naar een product, maar verraden het vaak 

wel in gesprekken. Bijvoorbeeld dat ze lastig slapen op een oud matras.  

Dat zijn cohorten!’

En: ‘Als je op basis van behoefte segmenteert, kom je dichter bij de 

feitelijke interesse en beweegredenen van je doelgroep.’ Een cohort 

is media wijsheid en niet afgestemd op de specifieke behoefte van 

adverteerders én de klant.

STELLING: HET DENKEN IN 
COHORTEN ADVERTISING IS 
OUDE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN

UIT WISDOM OF THE CROWD-
DATA VAN COHORTEN KUN JE OOK 

CONVERSIE VERHOGEN.

Jeremiah Albinus —

CEO fonQ
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Volgens Jeremiah Albinus is een 360-graden 

klantbeeld niet de grootste driver voor 

marketingeffectiviteit. FonQ telt tweeënhalf 

miljoen bezoekers per maand, waarvan 

50 procent van de omzet afkomstig is van 

terugkerende klanten. In theorie werkt een 

gemiddelde CLV* goed, maar laat het volgens 

Albinus kansen liggen voor een retailer 

met een grote spreiding/volatiliteit aan 

productmarges, waardoor een gemiddelde 

suboptimaal is.

Daarnaast gebruiken terugkerende klanten 

toch ook vaak paid media om terug te keren 

naar je site, waardoor in de praktijk de 

theorie dat een geacquireerde klant geen 

marketingkosten meer maakt, niet klopt. 

Albinus refereert aan een quote van Dixy Lee 

Ray: ‘Beware of average. The average person 

has one breast and one testicle.’

Beter is het om te kijken naar business 

value, fonQ stuurt dan ook primair op de 

contributiemarge per product. Dus kijken 

FONQ: KIJK NAAR 
BUSINESS VALUE

CASE

naar hoe vaak een product retour wordt 

gestuurd, inclusief verzendkosten, om dan te 

berekenen hoeveel je primair voor die order 

en niet die klant over hebt.

FonQ focust op in-market klanten, het 

bekende touch, tell en sell. Waarbij in geval 

van sell de biedingen plaatsvinden op basis 

van business value, bij tell (mid-funnel) 

bepaalde doelgroepen worden gedefinieerd 

en getarget, en bij touch massa-campagnes 

worden ingezet voor nieuwe leads.

First-party data leidt tot kleine veranderingen

Albinus denkt ook niet dat het cookieloze 

tijdperk dat we nu ingaan, grote materiële 

impact zal hebben op adverteerders. 

Meerdere browsers hebben immers al langer 

third-party cookies als default uit staan in 

hun systemen, iets dat crossplatform tracking 

en attributie minder goed mogelijk maakt. De 

grote techspelers werken al met zelfregulering, 

als USP voor de consument, maar ook om 

concurrenten tegen te werken. Maar uit-

eindelijk wint de consument. Toestemming 

heeft de toekomst. De komst van first-party 

data zal impact hebben die echter leidt tot 

kleine veranderingen per niveau. Zo zul je in je 

touch-fase inzichten gaan missen in attributie, 

worden AB-testen iets minder betrouwbaar 

en zul je de gaten in je attributiemodellen 

moeten opvullen aan de hand van machine 

learning. Naast personalisatie op het platform 

kan je door de wisdom of the crowd-data uit 

cohorten ook je conversie verhogen.
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Tip van Facebook: Kijk eerst naar de businessdoelstelling voordat 

je aan de slag gaat met cohorten. Iedereen kan een vrij uniforme 

doelgroep formuleren, maar als je vervolgens gaat zoeken, kom je vrij 

hoog in de funnel terecht en ga je verkopen aan doelgroepen waar je 

eerst misschien niet direct aan dacht.’

Daarnaast is de tijd waarin mensen beslissen iets te kopen, een stuk 

korter dan vroeger. Doordat we steeds meer op de mobiel zitten, 

beslissen we veel sneller dan vroeger. Tegenwoordig koop je tv’s en 

wasmachines in een paar minuten, waar je vroeger nog een paar weken 

nadacht over een aankoop. Het draait in marketing dan ook steeds 

vaker om conversie, inspiratie speelt veel minder een rol. Dat betekent 

echter niet dat je niet meer je best moet doen aan de bovenkant van de 

funnel. Eerst bouwen aan emotie, en dan pas bewijzen.

Kun je merken bouwen op Facebook? Facebook zelf ziet de laatste tijd 

alleen maar meer merkcampagnes voorbijkomen. Maar wel in een 

andere vorm: het kanaal leent zich er nu eenmaal goed voor om er ook 

direct een aankoop te kunnen doen, aldus Facebook. 

Een marketeer deelt zijn ervaringen: ‘Wij zijn de afgelopen tijd op 

Facebook heel hard gegroeid met harde conversies, maar stoppen nu 

juist budget in het merk. Ik geloof dat het op de lange termijn kosten 

zal besparen. Uiteindelijk volg je toch het klassieke proces van de drie 

brand stages: pilot, scale, mature. Die vragen allemaal om een eigen 

strategie. Eerst roep je ‘Hallo hier ben ik, probeer mij’, vervolgens richt

je je op merkbouwen. We meten nu op top of mind awareness. We zouden 

het tegelijk willen doen, als we hier budget voor hadden. ’

Zeeman wordt genoemd als een merk dat met korte, aan elkaar 

hangende proposities goed aan het merk weet te bouwen. Zeeman 

heeft daarnaast in kaart gebracht welke klanten het bedient: van 

klanten die bij Zeeman moeten kopen vanwege weinig budget, tot 

klanten die vol overtuiging kopen (omdat ze weten dat ze goede 



41

CMOTALK - Whitepaper 2021

kwaliteit kopen voor weinig) en als laatste de groep twijfelaars. Op elk 

van die cohorten zitten andere inzichten en motivatoren. En passen 

verschillende boodschappen. Een strategie die goed op een platform 

als Facebook zou kunnen worden uitgerold.

De deelnemers aan de deepdive zijn het eens dat partnerships alleen 

werken als er dialoog is tussen de partners. Op dit moment zien 

marketeers echter nog geen volledige balans tussen wat het merk 

geeft, en wat het merk ontvangt van een platformpartner. Het idee 

heerst dat ze data wegbrengen naar het platform. Het platform zorgt 

alleen voor return on investment en campagneresultaten, maar 

koppelt geen data van individuele gebruikers terug. De samenwerking 

voelt daardoor wat koud aan.

Lastig volgens Facebook: wanneer je met een brede doelgroep werkt, 

kun je niet precies die factoren die leiden tot ROI, herleiden uit het 

algoritme. Volgens Facebook is artificial intelligence niets meer dan 

repeterende stukken bij elkaar voegen. Er zijn zoveel verschillende 

factoren die invloed hebben op het resultaat. Het is een veiling: je 

loopt door een winkelstraat en biedt op een eyeball. Het is niet zo 

dat het algoritme het terugkoppelt en advies geeft voor bepaalde 

optimalisaties. ‘Een gemiste kans!’, volgens een marketeer: ‘Ik geloof 

niet dat het een black box is.’

‘Maar het is dus ook niet te herhalen op andere platformen dan Facebook 

en dat is jammer’, verzucht een marketeer. ‘Want je hebt altijd learnings 

en op een bepaald niveau komt er heus wel iets uit, en dat zou je mee 

willen nemen naar elders.’

STELLING: PARTNERSHIP IS DE 
BESTE MANIER OM DE KENNIS 
OVER KLANTEN TE COMBINEREN 
MET EEN BREED MARKTBEREIK
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Samenwerken met platformenSTRATEGIE 2

HOE ZIET HET IDEALE 
PARTNERSHIP ERUIT?

Een ideaal partnership zou belangen moeten overstijgen en verder 

gaan dan het eigen platform. Uiteindelijk halen beide deelnemers er 

dan meer uit, aldus de marketeers. 

De meeste CMO’s noemen Senseo als voorbeeld van een perfect partner-

ship, zeker in het begin. Zo ver als de dual branding van Senseo kan 

Facebook nog niet gaan, maar er zijn ook prima partnerships te ont-

wikkelen op andere niveaus. Facebook heeft bijvoorbeeld ook een 

goed beeld van welke trends er spelen. Die data en inzichten zou je 

ook kunnen terugkoppelen en dat doet Facebook ook.
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Tijdens de roundtable en deepdive discussies blijkt dat 

online platformen vooral de toegevoegde waarde van 

samenwerkingen moeten laten zien, en wat transparanter 

moet worden.

 Δ Het creëren van een level playing field tussen platform en de adverteerder

 Δ Adverteerders zitten dichter bij de aankoop: one stop shopping

 Δ De data wordt daarmee rijker en actueler

 Δ Mogelijkheid om via look-a-like profielen nieuwe segmenten aan te boren

 Δ Afhankelijkheid

 Δ Geen beschikking over unieke, eigen klantdata doordat je investeert in extern platform

 Δ Meer vraag naar dezelfde cohortdata kan de prijs opdrijven

 Δ Geen eenduidig beeld over de waardebepaling over platformen heen

 Δ Ieder platform preekt voor eigen parochie. Een onafhankelijke advies is daardoor nodig 

om te bepalen met welke platformen in zee te gaan en hoe

VOORDELEN

NADELEN

VOOR- EN NADELEN VAN SAMENWERKEN 
MET PLATFORMEN 
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CASE

Fitchannel’s bezoek komt grotendeels van 

Facebook. Facebook en Instagram worden 

steeds vaker door adverteerders ingezet als 

groeimotor voor business. Waar de plat-

formen vroeger vooral werden gebruikt voor 

bekendheid en betrokkenheid bij je merk. 

Geraldine Bouma, Facebook: ‘Veel bedrijven ge-

bruiken ons en onze platforms als business-

driver, maar zeker ook om intentie te creëren 

in plaats van puur en alleen online conversie. 

Het begint bij inspireren en de klant ver-

volgens meenemen door de hele customer 

journey, en steeds inspelen op waar die klant 

op dat moment behoefte aan heeft. En dat is 

echt wel anders dan vroeger.’

8 OP DE 10 MENSEN OP 
INSTAGRAM KOPEN EEN 

NIEUW PRODUCT DANKZIJ 
DISCOVERY COMMERCE.

Geraldine Bouma — 

Facebook

Samenwerken met platformenSTRATEGIE 2

PARTNERSHIPS: 
FACEBOOK EN 
FITCHANNEL
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Hoe werkt dat dan precies? ‘Vergelijk het met 

het hengelspelletje van vroeger. Je had een 

bak met visjes die je er met een magneetje 

uit moest hengelen. In ons geval moeten 

de mensen wel zelf het magneetje op hun 

neus zetten. Dus als mensen eraan toe zijn 

om af te vallen, fit te worden, gezonder te 

gaan leven ... dan gaan ze zoeken en zodra 

ze dat doen, kunnen wij advertising serveren. 

Dan leid je ze door de conversiefunnel en 

kunnen wij zien hoeveel abonnementen wij 

via Facebook afsluiten, via Google, Pinterest 

en andere kanalen. En hoe lang het duurt om 

van eerste contact tot conversie over te gaan. 

Daarna kunnen we nog zien hoe lang ze lid 

blijven en hoeveel gebruik ze maken van het 

aanbod.’

Wat zijn de lessen van discovery commerce? 

‘Hoe hoger je in de funnel zit, hoe minder 

scherp we raak kunnen schieten. En dat kun 

je je als groot bedrijf misschien veroorloven, 

maar niet als je een klein bedrijf bent en je 

een cashflow moet managen. Wij werken nu 

‘bottom-up’. Met het wegvallen van third-

party-data zullen we ons nog meer moeten 

gaan invoelen in de consument. Vanaf nu 

moet je je eigen klantdata realiseren. En 

daarvoor moet je heel relevant zijn voor 

mensen, want alleen zo ontvang je data. 

Contextual marketing wordt weer belangrijk 

voor het binnenhalen van nieuwe klanten, 

algoritmes doen voor een groot gedeelte ons 

werk.’

Facebook biedt discovery commerce, waarbij 

je in de klantreis aansluit op behoeftes en 

mensen inspireert, ook om nieuwe dingen 

te ontdekken. Acht van de tien mensen op 

Instagram laten zich intussen verleiden 

tot het kopen van nieuwe producten. Dat is 

echt wel veranderd door Instagram-shops, 

door Facebook-shopping, maar ook door 

platforms zoals Shopify en andere partijen. 

Niet iedereen is even ver, aldus Bouma. Maar 

je ziet bijvoorbeeld dat zonnebrillenmerken 

VR inzetten, zodat consumenten met hun 

smartphone nieuwe zonnebrillen kunnen 

uitproberen. Op Instagram Live wordt veel 

gedaan met make-up. L’Oréal geeft make-

up-masterclasses, vervolgens kun je die 

producten ook kopen.

Hoe verloopt de samenwerking met Fitchannel? 

Aart-Jan van Triest: ‘Vanaf de start, in 2017, 

hebben we eerst voorzichtig gekeken welke 

kanalen voor ons werken. Facebook is voor 

ons een heel belangrijk conversiekanaal.’

ALS KLEIN BEDRIJF 
KUN JE HET JE NIET 

VEROORLOVEN OM MIS 
TE SCHIETEN.

Aart-Jan van Triest —

Fitchannel
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CONTEXTUAL 
TARGETING

STRATEGIE 3
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Contextual targetingSTRATEGIE 3

Contextual targeting kent een comeback. Uitgevers zetten in op targetingmogelijkheden op basis 

van context en semantiek - en dus niet op basis van gebruikersdata. En context is belangrijker dan 

ooit, zeker nu de customer journey niet meer zo goed in kaart te brengen is vanwege het wegvallen 

van third-party cookies. 

CONTENT IS KING, MAAR CONTEXT IS GOD!

Zijn content, context en contact te verenigen tot een sterkere 

propositie dan een door data gestuurde customer journey?

Een CMO antwoordt: ‘Ja, eens. Je moet context bieden. Je kunt alles wel 

laten zien, maar je kiest beter voor het snelste, goedkoopste en duurzaamste 

aanbod. Want voor je het weet, heb je vijftien categorieën. Maar daarmee 

heb je ook de essentie te pakken: we falen nog om het product simpel te 

maken, het zo simpel mogelijk aan te bieden. Dat is eigenlijk de basis.’ 

Maar wel met de hulp van third-party data, aldus een ander: ‘Het gaat 

erom dat je direct die stap kunt maken vanuit Google, niet via je eigen, 

algemene site.’ 

‘Content is king, context is god’, roept de CMO tegenover hem: ‘Als wij 

mailen, hebben we 2 procent conversie, SEO levert 6 procent op, maar 

via onze app converteert maar liefst 15 procent.’

CMO’s geven voorbeelden van wat ze al bieden aan context: ‘We laten 

bijvoorbeeld inspirerende stedentrips zien die de interesse van mensen 

aanwakkeren.’ Een ander kijkt naar life changing events, geboorte 

bijvoorbeeld. ‘In het najaar zijn mensen altijd bezig met hun interieur. 

Verhuizen, verbouwen …’

STELLING: CONTEXTUELE MARKETING EN 
COMMUNICATIE ZIJN EEN WAARDIGE VERVANGER VAN 
EEN DOOR DATA GEMANKEERDE CUSTOMER JOURNEY
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‘Bij een grote retailer zochten 850.000 mensen in 1 jaar naar kaas’, 

aldus een CMO: ‘Dat zijn mensen die dat dus willen kopen. Als je dan 

het advertentiemodel omdraait en eerst wacht op interesse, voordat 

je iets aanbiedt … ‘ Daar worden dan speciale contentplatformen voor 

gemaakt, aldus een marketeer: ‘Recent zijn we daarmee gestart. En 

daar maken we ook eigen content voor. Maar het levert nog weinig 

technische data om de follow-up te kunnen maken, om op een verre-

gaande manier in te kunnen zetten.’

Als zo’n platform mist, kunnen creatieve partnerships met andere 

partijen een uitkomst bieden. Een voorbeeld: ‘Door samenwerkingen 

met partijen die over doelgroepen beschikken die wij willen bereiken, 

bijvoorbeeld sportorganisaties of grote fanbases, krijgen wij segmenten 

in handen waar we gericht op kunnen promoten. We hebben zelf ook een 

grote klantenbase, maar dat zijn cohorten in eigen vijver. Daarbuiten lukt 

het aardig om succes te hebben met vrij generieke boodschappen, maar 

je ziet dat specifieke, gerichte boodschappen gewoon beter werken.’

Een marketeer deelt nog een voorbeeld: ‘We werkten samen met John 

de Mol met een gesponsord programma. TV-wise een enorme flop want 

magere bereikcijfers, maar voor ons betekende het enorme conversie. 

Want de mensen die wel geïnteresseerd waren, die keken en zochten 

ons daarna op. We moeten meer op deze manier denken.’ 

Op de site van NPO wordt al een paar jaar in plaats van cookies gebruik- 

gemaakt van contextual advertising (zie case kader). En dat geeft eigen-

lijk betere resultaten. Waar third-party makkelijk was voor snel resultaat, 

moet je nu veel meer begrijpen als marketeer. Wat is belangrijk voor je 

journey, wat zijn interesses van je doelgroep waarmee je ze direct kunt 

beïnvloeden, na een paar klikken al?

Zoals fonQ doet bijvoorbeeld: hun hele website draait op basis van 

gedrag-cohorten.
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VOOR- EN NADELEN VAN 
CONTEXTUAL TARGETING

 Δ Contextual targeting vormt een enorme kans om de klant beter te begrijpen

 Δ Een additionele manier om als merk relevanter te zijn voor de eindgebruiker

 Δ Betere conversies, doordat de klant inhoudelijk geïnteresseerd is

 Δ Het verhoogt de CTR en uiteindelijk de opbrengst

 Δ Contextual targeting vergt effort: je zult veel content moeten creëren

 Δ Het is onvoorspelbaar qua planning en budget

 Δ Het is lastig om het startpunt van de juiste context te bepalen

 Δ Het onderhoud en organiseren van contextual targeting is complex

 Δ Het benutten van beschikbare data - eigen data met die partner - levert juridische 

uitdagingen op

VOORDELEN

NADELEN



51

CMOTALK - Whitepaper 2021

STER EN HUN 
ERVARINGEN 
MET CONTEXTUAL 
ADVERTISING

in een product waarmee advertenties zonder 

persoonsgegevens op een grotere schaal 

geplaatst konden worden.

Toch bleef bij adverteerders de behoefte aan 

gericht en relevant plaatsen van de online 

reclame-uitingen bestaan. Veel merken willen 

immers zo specifiek mogelijk targeten. Met 

de komst van contextual targeting in 2019 

werd aan deze behoefte voldaan: targeten 

op programma, titel en apparaat. Om de 

inhoud van een online fragment of pagina zo 

specifiek mogelijk vast te stellen, kijkt STER 

nu ook naar de teletekstondertiteling en de 

programmabeschrijving op NPO Start. Op die 

manier wordt het onderwerp exact bepaald 

en de advertentie naast de meest relevante 

content5 geplaatst. Met als resultaat een 

systeem van contextual targeting dat in 90 

procent van de gevallen accuraat is. Met deze 

manier van contextuele targeting worden 

volgens STER6 de campagneresultaten behaald: 

verkeer naar de website én de uiteindelijke 

conversie zijn beter dan een hele brede inzet 

met of zonder cookies, maar ook beter dan 

bijvoorbeeld demografische targeting.

STER stopte op 1 januari 2020 volledig met 

het gebruik van third-party cookies. Wat 

zijn de geleerde lessen, ruim drie jaar na de 

invoering van de AVG?

De publieke omroep koos na de invoering van 

de AVG voor een module waarbij bezoekers 

expliciet konden aangeven welke cookies er 

geplaatst mogen worden, zonder toegang tot 

content te verliezen. De stap leidde vrijwel 

direct tot een groot verlies3 (90 procent) van 

online reclameruimte. Een duidelijk signaal 

van het publiek en daarmee aanleiding om te 

kijken naar een privacy-vriendelijke manier 

van online adverteren: advertenties plaatsen 

zonder gebruik te maken van persoons-

gegevens4.

De eerste campagne voor online video zonder 

cookies werd op 5 juni 2018 live gezet – 

minder dan twee weken na ingang van de 

nieuwe AVG. En na twee maanden tijd was 

het onderdeel online video zonder cookies 

uitverkocht. STER begon een samenwerking 

met Adscience voor de ontwikkeling van 

adserving-functionaliteiten. Dat resulteerde 

CASE
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HOE DE 
COOKIELOZE 
WERELD 
DWINGT OM DE 
MARKETING-
STRATEGIE TE 
HERZIEN

Mehmet Olmez — 

Managing Director Accenture Interactive
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Het signaal is overduidelijk: tracking cookies 

zijn steeds minder bruikbaar. Consumenten 

installeren adblockers en ook webbrowsers 

kiezen voor maatregelen om de privacy van 

hun gebruikers beter te beschermen.

Safari en Firefox nemen hier met een vorm 

van Intelligent Tracking Prevention (ITP) 

en Enhanced Tracking Protection (ETP) al 

enige tijd het voortouw in. Het gebruik van 

third-party cookies is daardoor al niet meer 

mogelijk, first-party cookies zijn in Safari 

nog slechts zeven dagen bruikbaar. Apple 

heeft recent aangekondigd om ook buiten de 

browser in te grijpen. Het ID For Advertisers 

(IDFA) waarmee adverteerders mobiele 

gebruikers herkennen staat binnenkort 

standaard op opt-out. Groter nog is de 

impact zodra Google begin 2023 hetzelfde 

pad kiest. Ook Chrome legt dan het gebruik 

van cookies aan banden.

De schaduw van een cookieloze wereld

Wat betekent dit nu concreet? Platte re-

targeting-technieken behoren bijvoorbeeld 

echt tot het verleden. Dat irrelevante reclames 

verdwijnen is natuurlijk alleen maar goed. 

Cookies zijn echter ook een middel om te 

onthouden wat gebruikers interessant vinden 

en te analyseren welke kanalen het effectiefst 

zijn. Als tool voor relevantie zijn cookies 

dus steeds minder waardevol. Het effect 

daarvan is zeer waarschijnlijk nu al terug te 

zien in Analytics. Kijk bijvoorbeeld eens naar 

het aantal herhaalbezoeken van Safari-

gebruikers. Nu zij niet meer worden herkend, 

valt iedereen onder de noemer ‘nieuw verkeer’. 

Data wordt hierdoor in toenemende mate 

een schaduw van de waarheid.

Voor marketeers is het dus geen kwestie 

óf ze moeten reageren, maar hoe. Waar 

personalisatie eerder praktisch gelijk stond 

aan targeting en direct resultaat, dwingt 

deze ontwikkeling de strategie aan te passen. 



54

Hoe de cookieloze wereld dwingt om de marketingstrategie te herzien

naar het begrip relevantie. Natuurlijk zijn 

persoonsdata belangrijk, de context is echter 

minstens zo bepalend.

Controle over de data

De vragen die adverteerders bezighouden 

hebben voorlopig betrekking op de voor-

bereiding op een cookieloze toekomst. Om 

de stap te zetten en data in eigen beheer 

te nemen is het belangrijk de data in een 

eigen database op te slaan, bijvoorbeeld in de 

vorm van een Customer Data Platform. Een 

CDP slaat first-party data en privacy consent 

centraal op, zodat de privacy en compliance 

gewaarborgd zijn en de marketeer optimale 

vrijheid heeft.

Daarnaast brengt een CDP data uit diverse 

bronnen bijeen en weet deze gegevens te 

combineren in klantprofielen en segmenten. 

Een profiel bevat bijvoorbeeld bekende klant-

gegevens, gedragsdata en tijdgebonden 

gegevens zoals het aantal downloads of 

Breed gedragen alternatieven voor tracking 

cookies zijn er nog niet, dus een oplossing is 

om minder aan retargeting te doen of steviger 

te leunen op data van publishers of online 

platformen als Google, Amazon en Facebook.

Van data centraal naar meerwaarde

Linksom of rechtsom zorgt deze ontwikkeling 

ook voor kansen. Het is alsof we een volgend 

level van relevantie en personalisatie bereiken: 

wie daarin slaagt onderscheidt zich van 

anderen. Daarvoor is het noodzakelijk niet 

langer te leunen op webbrowsers, maar zelf 

eigenaar te worden van de data. De strategie 

moet erop gericht zijn het vertrouwen te 

winnen van gebruikers en zo de toestemming 

te verkrijgen om hun data te mógen gebruiken.

Het begint erbij goed na te denken over 

de meerwaarde die je verwacht te bieden. 

Iemand die zijn data deelt, wil meteen 

ervaren wat diegene daarvoor ontvangt. Het 

gaat erom op een bredere manier te kijken 
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inlogmomenten. Zowel de geverifieerde  

als ongeverifieerde gegevens worden ge-

matcht zodat we spreken van een compleet 

360 graden-profiel.

Nu cookies hun waarde verliezen gaat het erom 

je te bekwamen in de matching en interpretatie 

van (de eigen) data. Exacte herkenning hoeft 

hiervoor niet eens het doel te zijn, wie zich 

ontwikkelt in het herkennen en koppelen van 

informatie uit eerdere gebruikerssessies weet 

voldoende om relevant te communiceren.
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praktijkverhalen die je kunnen helpen de 

stap te zetten, ook richting strategieën voor 

slimme partnerships met platformen en 

contextuele targeting.

Context vormt de basis van personalisatie: 

hoe wakker je de interesse aan van je 

doelgroep? Hoe zorg je dat klanten hun 

First-party data lijken de oplossing om de 

klant optimaal te kunnen bereiken en beter 

te begrijpen, maar veel marketeers zijn 

nog huiverig voor de kosten en praktische 

implicaties. En weten ook niet goed waar 

te beginnen. Dat maakt het lastig om een 

concrete businesscase rond te krijgen. In 

deze whitepaper veel tips maar ook bruikbare 

WAT ZIJN DE 
IMPLICATIES 
VOOR 
MARKETEERS? 
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data met jou delen? Attributie kan hier een 

mankement zijn: je modeling kan hier minder 

goed door werken.

Maar: als je dit allemaal goed wilt doen, moet 

je begrijpen dat als je hiermee begint, je dat 

doet voor de klant. Ontwikkel dus een visie 

over hoe je de klant kunt ontzorgen, dan wel 

echt waarde biedt en gericht communiceren 

waardevol vindt. Begin met een concreet 

assessment of een 0-meting om te bepalen 

waar je op dit moment staat. Bouw daarna 

gestaag aan een band met je klanten, leer 

hen goed kennen. Zorg ervoor dat je je eigen 

zaken goed op orde hebt: investeer in de 

juiste technieken en zorg dat je mensen de 

juiste skills voor de toekomst hebben.

Meerdere CMO’s noemen Coolblue als voor-

beeld van een empathische organisatie: alles 

voor een glimlach. ‘Je moet het laten zien: 

dat je verbinding maakt. Empathie wordt dan 

de core van je propositie.

Empathie, draaide het daar niet altijd al om in 

marketing en service? Zeker, maar in de post-

cookie-wereld zul je moeten kunnen schalen: 

hoe kan iets door een grote groep gevoeld, 

beleefd worden alsof het om dezelfde persoon 

gaat? Loyaltyprogramma’s zijn in veel gevallen 

echter nog transactioneel ingestoken, en de 

mindset productgedreven. Zoals een marketeer 

opmerkt: ‘Er is een cultuurverandering nodig. 

Zolang marketing niet goed landt bij customer 

support, zal het nooit zijn weerslag hebben.’

Om het meeste eruit te halen, is het key om 

binnen de organisatie een learning mentaliteit 

te hebben en commitment van C-level om 

het echt te kunnen snappen. Goede mensen 

aannemen en die ook hun werk te laten doen. 

En last but not least: wees niet bang om hulp 

te vragen.

Google schuift ondertussen de beslissing om 

helemaal te stoppen met third-party data nog 

even voor zich uit: 2023 wordt nu genoemd 

als moment dat alle veranderingen ingaan. 

Veel is dus nog onzeker, maar weet ook dat 

er op dit moment veel ontwikkeld wordt, ook 

qua technische oplossingen. Houd dus de 

technologische ontwikkelingen goed in de 

gaten en start nu met experimenteren, want 

nieuwe kansen kunnen snel ontstaan.
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DEFINITIELIJST

Attributie - Het meten van de toegevoegde waarde van elk (digitaal) 

marketingcontact dat heeft bijgedragen aan een gewenst resultaat, 

waardoor marketeers beter inzicht krijgen in de bijdrage van kanalen 

en interacties op verschillende momenten in de marketingfunnel.

AVG - De Algemene verordening gegevensbescherming is een Europese 

verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens 

door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese 

Unie standaardiseert.

CDP - Een Customer Data Platform of klantgegevensplatform is een 

verzameling software die een blijvende, uniforme klantendatabase 

creëert die toegankelijk is voor andere systemen. Gegevens worden uit 

meerdere bronnen gehaald, opgeschoond en gecombineerd om een   

enkel klantprofiel te creëren.

CLV - Customer Lifetime Value, de totale verwachte waarde die een 

klant toevoegt aan jouw bedrijf over de gehele relatieperiode. 

Cohort - Een cohort is een subset van gebruikers gegroepeerd op 

gedeelde kenmerken. In de context van bedrijfsanalyses verwijst een 

cohort gewoonlijk naar een subset van gebruikers die specifiek zijn 

gesegmenteerd op acquisitiedatum (d.w.z. de eerste keer dat een 

gebruiker een website bezoekt).
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Data lake - Opslagplaats voor de verzamelde ruwe data. 

DMP - Een datamanagementplatform is een softwareplatform dat 

wordt gebruikt voor het verzamelen en beheren van data. Hiermee 

kunnen bedrijven doelgroepsegmenten identificeren, die kunnen 

worden gebruikt om specifieke gebruikers en contexten te targeten in 

online advertentiecampagnes.

Facebook-pixel - De Facebook-pixel is een stukje code dat je op je 

website kunt plaatsen waarmee je de effectiviteit van je advertenties 

kunt meten en inzicht kunt krijgen in de acties die mensen op je 

website uitvoeren.

First-party data - Data die jij als bedrijf van de klant verzamelt zonder 

dat de klant deze data bewust deelt. Dit kan gaan door middel van 

analytics of first-party cookies op jouw eigen website. 

Look-a-like audiences - Doelgroepen die vergelijkbaar zijn met mensen 

die al hebben aangetoond interesse te hebben in je organisatie.

Facebook’s Webevent API, SDK of Conversions API - De Conversions 

API creëert een directe verbinding tussen marketinggegevens 

afkomstig van je server, websiteplatform of CRM en Facebook. Deze 

marketinggegevens ondersteunen de personalisatie, optimalisatie en 

meting van advertenties op Facebook, zodat je advertenties worden 

getoond aan mensen die er waarschijnlijk in geïnteresseerd zijn.

Modelingtechnieken - modelleren van de ruwe data: het rangschikken 

van data op een andere plek, zodanig dat je er handiger mee kunt werken. 

Definitielijst
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Second-party data - De first-party data van andere bedrijven. De data 

wordt verkocht of met gesloten portemonnee uitgewisseld.

Third-party cookies - third-party cookies worden gemaakt door 

domeinen die niet de website (of het domein) zijn die worden bezocht. 

Deze worden meestal gebruikt voor online-advertentiedoeleinden en 

via een script of tag op een website geplaatst. Een cookie van een 

derde partij is toegankelijk op elke website die de code van de server 

van een derde partij laadt.

Unified user profiles -   Uniforme gebruikersprofielen bieden één enkele, 

gecentraliseerde weergave van de gegevens van een gebruiker. Ze 

geven gegevens weer die doorgaans verspreid zijn over kanalen, apps 

en apparaten om één duidelijk beeld te schetsen van alle interacties 

van een gebruiker met een merk.

Zero-party data - Optionele data die een klant opzettelijk met jou 

deelt, hiervoor is dus een interactie nodig tussen de klant en het 

bedrijf. Een voorbeeld is een kinderwagenverkoper die aan klanten 

vraagt wanneer zij zijn uitgerekend, met deze informatie kan de 

verkoper helpen bij het goed timen van de aankoop. 
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McKinsey - the demise of third-party cookies and identifiers

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-in-

sights/the-demise-of-third-party-cookies-and-identifiers

Adobe - As the Cookie crumbles: advertising in a cookieless world

https://business.adobe.com/summit/2020/as-the-cookie-crumbles-advertising-

in-a-cookie-less-world.html

Emerce - Cookieloos adverteren, lessons learned

https://www.emerce.nl/opinie/cookieloos-adverteren-lessons-learned

Techcrunch - Data from Dutch public broadcaster shows value of ditching 

creepy ads

https://tcrn.ch/3huBy67 

Wired - Can killing cookies save journalism?

https://www.wired.com/story/can-killing-cookies-save-journalism/

STER - Hoe werkt contextual targeting bij de STER?

https://www.ster.nl/nieuws/hoe-werkt-contextual-targeting-bij-ster/

1.

2.

3.

4.

5.

6.

BRONNEN
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COLOFON
Over CMOtalk

CMOtalk is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot het meest kwalitatieve CMO-

netwerk van Nederland. Met de prijswinnende marketingpodcast en exclusieve 

events is het een begrip in marketingland.

Oprichter Klaas Weima interviewt maandelijks Nederlandse Chief Marketing 

Officers over actuele marketingthema’s. Centraal staat hun marketingvisie over 

thema’s als digitale transformatie, innovatie en marketingcommunicatie. Meer 

informatie vind je op cmotalk.nl.

Word onderdeel van de community

Lidmaatschap aan de CMOtalk-community is gereserveerd voor CMO’s, CCO’s, VP’s 

Marketing en marketingdirecteuren van Top 500 bedrijven. Interesse om als CMO of 

partner onderdeel te worden van het CMOtalk-netwerk? Stuur dan een berichtje naar:

CMOtalk BV

t.a.v. Elize Wind

Elize@cmotalk.nl 
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Aan deze whitepaper werkten mee

Deze whitepaper is mede tot stand gekomen dankzij de inzet van meer dan vijftig 

CMO’s van vooraanstaande bedrijven.

Onderzoek - Milo Bik, Elsbeth van den Berg, Kasimir Vermeulen

Redactie - Elsbeth van den Berg

Concept & eindredactie - Klaas Weima, Alfred Levi

Projectmanagement - Elize Wind, Iris Willemsen, Nicole Nouwens

Opmaak - Robin Pas, Bycen Molenaar

Deelnemende Partners: Adobe, Accenture Interactive en Facebook 

Druk - Imago Sign Center

Subject Matter Experts - Eva Bruchez (Adobe), Nebahat In’t Veld (Accenture 

Interactive) Ute Jaeger (Facebook), Arno Lubrun (Facebook), Arvind Madhuban 

(Accenture Interactive), Geraldine Bouma (Facebook), Waldo Smeets (Adobe)  

en Philip Sijthoff (Facebook)

Copyright

Alle teksten in deze whitepaper zijn eigendom van CMOtalk BV en mogen niet 

worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of 

gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van CMOtalk BV.

Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door:


