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Inhoudsopgave



Beperkingen aan het gebruik van privacygevoelige informatie zetten de markt voor online adverteren 

op zijn kop. Voor adverteerders, uitgevers en bureaus betekent dit dat zij niet zonder meer langer 

kunnen steunen op de bestaande praktijk van gepersonaliseerde advertenties. Zij moeten op 

zoek naar alternatieven als contextueel adverteren, het genereren van eigen data en onderlinge 

samenwerking. Verder denken professionals uit de online advertentieketen dat de grote techpartijen 

met oplossingen komen en hun macht behouden, zo blijkt uit een enquête door ABN AMRO en 

PanelWizard en uit gesprekken met experts. 

Traditioneel konden adverteerders kiezen tussen een groot bereik of een doelgerichte campagne, 

maar niet allebei. Via radio en tv kon een groot bereik worden gegenereerd, maar ten koste van 

de doelgerichtheid. Andersom konden adverteerders zich richten op een bepaalde doelgroep, 

bijvoorbeeld via vakbladen, maar bleef het bereik beperkt. Bij adverteren via onlinemedia komt alles 

samen; zoekresultaten, display-advertenties, filmpjes of audioclips op websites en in applicaties 

kunnen nauwkeurig worden afgestemd op de doelgroep, terwijl het bereik in potentie enorm is. 

Online is de afweging tussen bereik en doelgerichtheid van advertenties dus niet langer dwingend 

en kan voor beide gekozen worden.

Ook de effectiviteit van onlinecampagnes kan veel nauwkeuriger gemeten worden, waar dit voor 

traditionele campagnes nog altijd moeizaam is. De beroemde verzuchting van William Hesketh Lever 

– de 19e-eeuwse filantroop, zeep-magnaat en medeoprichter van Unilever – is voor de traditionele 

manier van adverteren nog altijd actueel: “I know that half my advertising doesn’t work; I just 

don’t know which half.” Hierin schuilt de grote belofte van advertentie-grootmachten als Google en 

Facebook: hoeveel clicks, conversies of verkopen een reclame-uiting genereert, is in veel gevallen te 

meten, in andere gevallen in te schatten en in sommige gevallen zelfs af te dwingen. Een relevante, 

op de persoon gerichte reclame op het juiste moment kan een consument net het zetje geven om tot 

aankoop over te gaan; en die aankoopmogelijkheid kan ook meteen worden geboden. 

Zo kon een van de schrijvers dezes geen weerstand bieden aan de zilveren muntvormige manchet-

knopen die, via Instagram, binnen een minuut en via een paar rake clicks besteld en betaald werden; 

een dag later werden ze bezorgd. Op de persoon afgestemde – ook wel gepersonaliseerde – 

advertenties zoals in het voorbeeld zijn de norm geworden, althans online; volgens sommige 

schattingen wordt voor 80 procent van de onlineadvertenties een vorm van personalisatie gebruikt.
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Maar deze personalisatie-praktijk staat nu zwaar onder druk. Europa poogt met nieuwe wet- en 

regelgeving om personalisatie van advertenties aan banden te leggen en voor minderjarigen zelfs te 

verbieden. De nieuwe regelgeving, hoofdzakelijk vervat in de Digital Services Act (DSA) die sinds 

16 november 2022 van kracht is, is ingegeven door de wens om de privacy van gebruikers te beschermen, 

vooral vanwege de ongebreidelde handel in persoonsgegevens die achter gepersonaliseerde advertenties 

schuilgaat. In de woorden van Europarlementariër Paul Tang: “De tijd dat persoonsgegevens vrijelijk 

verzameld en verhandeld worden voor advertentiedoeleinden loopt ten einde.”

Tegelijk lijken ook de grote techbedrijven de roep om privacy van hun gebruikers te hebben gehoord. 

Op Apple-apparaten kunnen gebruikers er nu voor kiezen om ‘tracking’ uit te schakelen en Alphabet 

heeft aangekondigd in 2024 te stoppen met de ondersteuning van ‘third-party cookies’ in Google 

Chrome, ofwel: veruit de meest gebruikte webbrowser ter wereld stopt met de ondersteuning van de 

meest gebruikte tracking-methode. Regelgeving en krachten in de markt wijzen dus dezelfde kant uit, 

te weten een online advertentiemarkt die minder afhankelijk is van privacygevoelige data en waarbij de 

persoonsgegevens verzameld worden met bewuste en expliciete instemming van de eindgebruiker.

Uit ABN AMRO-onderzoek blijkt dat maar liefst een derde van de ondervraagde professionals werkzaam 

bij adverteerders en uitgevers hun organisatie afhankelijk acht van gepersonaliseerde onlineadvertenties. 

Contextueel adverteren, waarbij enkel de inhoud van een webpagina of bijvoorbeeld het moment van 

de dag de precieze advertentie bepaalt, kan voor hen uitkomst bieden, zoals blijkt uit verschillende 

voorbeelden. Als alternatief kunnen adverteerders en uitgevers een datastrategie ontwikkelen – apart of 

eventueel samen – die steunt op persoonsprofielen die met bewuste instemming worden gemaakt en 

ook door de persoon in kwestie kunnen worden ingezien en aangepast. Met andere woorden: bewuste 

en expliciete instemming die ook kan worden ingetrokken. Een meerderheid van de respondenten geeft 

overigens aan nog niet over voldoende eigen data te beschikken om gepersonaliseerde advertenties te 

kunnen aanbieden. 

Een eigen datastrategie zal naar verwachting niet voor alle adverteerders en uitgevers een haalbare 

strategie zijn, vanwege de kosten, compliancerisico’s en benodigde schaal die ermee gemoeid zijn. 

Mede hierom zullen de advertentie-grootmachten, net als nu, oplossingen blijven bieden om 

gepersonaliseerd adverteren mogelijk te maken, al zullen die op minder privacygevoelige data stoelen 

en niet meer op minderjarigen gericht zijn, althans in Europa.

De online-advertentiemarkt staat op een keerpunt; vanwege de toenemende beperkingen op het 

verzamelen en inzetten van persoonsgegevens worden uitgevers, adverteerders en bureaus gedwongen 

om hun strategie te herijken. Tegelijk zullen de grote technologiebedrijven alles in het werk zetten om 

hun macht vast te houden. ABN AMRO werkt in dit rapport een toekomstvisie uit op basis van een 

enquêteonderzoek in samenwerking met PanelWizard en diepte-interviews met experts uit de online-

advertentiebranche.

444

 Inleiding



1.  Marktontwikkeling en regelgeving
In 2021 brachten mensen gemiddeld zo’n zeven uur per dag door binnen online-kanalen. Adverteerders 

geven per jaar dan ook miljarden uit om hun boodschap te kunnen tonen aan websitebezoekers en app-

gebruikers. Deze markt groeit hard; in 2021 was dit bedrag in Europa opgelopen naar 92 miljard euro 

– een toename van 30,5 procent ten opzichte van het jaar ervoor. 

In Nederland overstegen digitale advertentie-uitgaven in 2016 voor het eerst de advertentie-uitgaven in traditionele 

media en inmiddels is de ‘digital ad spend’ al meer dan twee keer zo groot. Voor de eigenaars van websites, apps 

en andere content – ook wel ‘uitgevers’ genoemd – biedt het internet kansen om hun advertentieruimte te gelde 

te maken. Zo maakt bijna de helft van de grootste websites gebruik van een zogenaamd ‘ad network’. Dit is een 

technologische oplossing die online-advertentieruimte verzamelt bij uitgevers en deze aanbiedt aan adverteerders.

Naast adverteerders en uitgevers zijn er in de online-advertentiemarkt tal van tussenpersonen en andere dienst-

verleners actief. Zo worden adverteerders bijgestaan door media-, marketing- en advertentiebureaus, die de meest 

effectieve kanalen voor online-advertentiecampagnes helpen bepalen en vaak ook een rol spelen in de bijbehorende 

inkoop van advertentieruimte. Ook bestaan er tal van zogenaamde ‘AdTech’-partijen, die met technologische 

oplossingen de in- en verkoop van online-advertentieruimte faciliteren (zie kader A op pagina 9).

Gepersonaliseerd adverteren als standaardpraktijk
Dit proces gaat in de meeste gevallen volautomatisch, en werkt middels een veiling – ook wel Real Time Bidding 

(RTB) genoemd. Op het moment dat iemand een specifiek onderdeel van een website of app bezoekt, bepaalt een 

technologische oplossing aan adverteerderskant of deze een bod wil doen op de aandacht van de persoon in kwestie. 

Dit gaat op basis van vooraf vastgestelde criteria, die vaak betrekking hebben op het individu – bijvoorbeeld ‘vrouw’, 

‘woonachtig in Zuid-Holland’, ‘geïnteresseerd in zwangerschap en baby’s’. Grote hoeveelheden gegevens van 

internetgebruikers worden gebruikt om de best passende advertentie voor elk individu te bepalen. Zulke data zijn 

veelal afkomstig uit verschillende bronnen: van bezochte websites en gedownloade apps tot gebruikte zoektermen 

en bekeken video’s.

Professionals werkzaam in de online-advertentieketen kijken over het algemeen positief naar deze praktijk, zo blijkt 

uit een rondvraag door ABN AMRO in samenwerking met PanelWizard. Van de 544 ondervraagden is twee derde 

(67 procent) in dienst van een adverteerder; de rest werkt bij een uitgever (19 procent) of bureau (13 procent). Voor 

meer informatie over de onderzoekspopulatie, zie kader B op pagina 10. 
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Meer dan de helft van de adverteerders en een ruime meerderheid van de bureaus geeft aan dat gepersonaliseerde 

advertenties een effectieve manier zijn om hun doelgroep te bereiken. Twee derde van de uitgevers meent dat het 

een effectieve manier is om hun advertentieruimte te gelde te maken.1

 

Ook de afhankelijkheid van gepersonaliseerde advertenties blijkt aan beide kanten substantieel; ongeveer een 

derde van zowel adverteerders (31 procent) als uitgevers (34 procent), en zelfs veertig procent van de bureaus 

stelt afhankelijk te zijn van deze manier van ‘targeting’.

 

Eenzelfde beeld vloeit voort uit diepte-interviews met partijen die actief zijn in de online advertentiemarkt. 

“Personalisatie is belangrijk”, vertelt Rogier Hosman, Chief Marketing Officer van ‘digital agency’ Youwe. De 

onderneming helpt bedrijven met de ontwikkeling en implementatie van een digitale strategie, onder andere op 

het gebied van onlinemarketing. “Bedrijven hebben een heel scala aan segmenten en klanttypen die allemaal weer 

andere behoeften hebben. Het is dus zaak voor adverteerders om het juiste verhaal aan de juiste persoon voor te 

schotelen.” Volgens de marketingbaas is personalisatie ook in het belang van degene die de advertentie ziet. “Als 

consument is het prettig om een relevante boodschap te krijgen en je niet door allerlei onzinnige informatie te 

hoeven worstelen.”

Wet- en regelgeving als grootste belemmerende factor in de markt voor gepersonaliseerde advertenties  
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1   Wanneer er in de toelichting van de surveyresultaten wordt gesproken van “adverteerders”, “bureaus” en “uitgevers”, dient dit steeds te worden gelezen als “professionals 
werkzaam bij [adverteerders/bureaus/uitgevers]”.
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Personalisatie onder vuur
De huidige, op personalisatie gerichte online advertentiemarkt is echter om meerdere redenen aan het veranderen 

ten faveure van een – mogelijk – meer privacyvriendelijk model. Nieuwe wet- en regelgeving speelt hier een bepalende 

rol (zie kader C). Zo verbiedt de Europese Digital Services Act (DSA) advertenties op basis van gevoelige gegevens 

zoals geaardheid en politieke voorkeur. Aan minderjarigen mogen helemaal geen gepersonaliseerde advertenties 

meer worden getoond. Voor volwassen internetgebruikers wordt het gemakkelijker om ‘nee’ te zeggen tegen 

tracking. Ook ‘zusterwet’ Digital Markets Act (DMA) werpt diverse barrières op. 

Aangezien de meeste regelgeving rond privacybeperking nog van jonge datum is, worden pas gaandeweg de 

effecten duidelijk. Zo is het volgens burgerrechtenbewegingen en privacywaakhonden maar de vraag of het 

RTB-systeem in lijn is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uit 2018. Toestemming van de 

internetgebruiker moet volgens de AVG onder andere ‘informed’ zijn, wat betekent dat op voorhand duidelijk is wie 

de data gaat verwerken, met welk doel en op welke manier. Vanwege de complexiteit van het veilingssysteem en 

de grote hoeveelheid partijen waarmee persoonlijke data worden gedeeld, is ‘informed consent’ in de context van 

de huidige online-advertentieveilingen volgens critici op voorhand niet haalbaar.

Wet- en regelgeving wordt gezien als de belangrijkste groeibelemmering voor de markt voor gepersonaliseerde 

advertenties, zo blijkt uit de enquête. Een groeiend bewustzijn van consumenten over hun privacy en rechten vormt 

volgens de ondervraagden de op een na belangrijkste drempel. Dat internetgebruikers inderdaad gebruikmaken 

van de mogelijkheid om gepersonaliseerde advertenties te weigeren als die optie voldoende toegankelijk is, ervoer 

de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Toen de omroep met een nieuw soort pop-up zowel weigering van als 

toestemming voor gepersonaliseerde advertenties met één klik mogelijk maakte, ging negen van de tien website-

bezoekers niet akkoord. Ook iPhone-gebruikers kiezen er massaal voor om niet gevolgd te worden sinds dit 

mogelijk is; 75 procent van de volgverzoeken door apps werd begin 2022 met een “nee” beantwoord.

Een gerelateerde ontwikkeling ten koste van gepersonaliseerd adverteren is het feit dat de ‘third-party cookie’, 

de dominante technologie om internetgebruikers te volgen, straks niet meer wordt ondersteund door de grootste 

webbrowsers. Na Safari – die op apparaten van Apple terug te vinden is – en Firefox, zal ook Google Chrome 

vanaf 2024 geen ruimte meer bieden aan dit tracking-vehikel. Hoewel ongeveer tachtig procent van de online-

advertenties momenteel wordt gepersonaliseerd op basis van informatie die via third-party cookies is verzameld, 

lijken de ondervraagde professionals niet gealarmeerd. Een kleine minderheid van hen geeft aan niet goed te zijn 

voorbereid op een toekomst zonder third-party cookies.

Cookies zijn tekstbestandjes die op verzoek van een website door de browser worden geplaatst op het apparaat van de gebruiker. 

Deze bevatten bijvoorbeeld functionele informatie over de artikelen die in een winkelmandje staan zodat deze bewaard blijven 

tijdens een online shopsessie, of logingegevens zodat een gebruiker zich niet herhaaldelijk hoeft aan te melden. Dit zijn voorbeelden 

van ‘first-party cookies’; de website geeft in dit geval zelf de opdracht tot het plaatsen ervan.

De third-party cookie is een variant die in opdracht van derden – in de regel een AdTech-partij – wordt geplaatst. Via dergelijke 

cookies wordt browsegedrag ook voor andere partijen dan de website-eigenaar zelf zichtbaar. Dit stelt adverteerders en hun AdTech-

partners in staat om op basis van een persoonlijk gebruiksprofiel interesses af te leiden en advertenties daarop aan te laten sluiten. 

Volgens de ‘Digital Ad Spend Study’, een jaarlijks terugkerend rapport van consultant Deloitte en branchevereniging VIA Nederland, 

ging 74 procent van de bestedingen aan online-beeldadvertenties in 2021 naar varianten op basis van third-party cookies. In 2020 

was dit nog 91 procent. 

https://www.statista.com/statistics/1234634/app-tracking-transparency-opt-in-rate-worldwide/
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Dit samenspel tussen dwingende wetten en uitgesproken consumentenvoorkeuren leidt mogelijk tot een groter 

aantal weigeringen om persoonsgegevens in te zetten voor advertentiedoeleinden. In combinatie met het 

wegvallen van de third-party cookie wordt het lastiger om een gebruikersprofiel te creëren op basis van eerder 

bezochte websites en gedrag op die websites. Onderaan de streep komen minder data beschikbaar die een 

adverteerder of tussenpersoon kunnen vertellen met wat voor soort bezoeker deze te maken heeft. Een 

privacyvriendelijker advertentiemodel sluit daarmee niet alleen aan bij de tijdsgeest, maar is ook de enige optie.

Naast krachten van buitenaf spelen ook ethische overwegingen vanuit de advertentiemarkt zelf een rol. Zo hebben 

in het Verenigd Koninkrijk zich 150 marktpartijen – waaronder adverteerders, bureaus en technologie-aanbieders – 

verenigd in het zogenaamde ‘Conscious Advertising Network’. Zij verplichten zichzelf onder andere om het datagebruik 

in campagnes te minimaliseren en moedigen frequente controles hierop aan door de gehele advertentieketen. 
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KADER A | Een complex ecosysteem van AdTech-partijen
De in- en verkoop van online-advertentieruimte verloopt veelal automatisch – ook wel ‘programmatic advertising’ genoemd. Dit 

proces wordt ondersteund door allerlei diensten van derden. Zo zijn er de digitale oplossingen waarmee adverteerders hun voorkeuren 

kunnen definiëren in termen van onder andere doelgroep en publicatiekanaal – de zogenoemde ‘demand-side platforms’ (DSP) – 

en oplossingen die online-uitgevers helpen hun advertentieruimte in de markt te zetten en adverteerders aan te trekken die passen 

bij hun merk. Dit zijn de ‘supply-side platforms’ (SSP). 

Tevens kunnen uitgevers zich aansluiten bij ‘ad networks’ – organisaties die advertentieruimte van verschillende uitgevers verzamelen 

en als coherent pakket aanbieden aan adverteerders. Bijvoorbeeld advertentieruimte op plekken waar mannen komen die van 

kamperen houden, of in de context van artikelen die gaan over Italiaans koken.

‘Ad exchanges’ vormen de schakel tussen de vraag- en aanbodzijde. Hier vindt de veiling plaats van de advertentieruimte die via ad 

networks en SSP’s beschikbaar is gemaakt. Uit de biedingen via de verschillende DSP’s wordt dan het winnende bod vastgesteld.

Wanneer advertenties op de persoon worden toegespitst, spelen zogenaamde ‘data management platforms’ (DMP) eveneens 

een sleutelrol. Adverteerders en uitgevers verzamelen in hun respectievelijke DMP’s data over (potentiële) klanten of gebruikers. 

Dergelijke data kunnen in DSP’s en SSP’s worden aangeroepen. Zo kan de informatie die een uitgever heeft over een specifieke 

websitebezoeker of appgebruiker, adverteerders helpen bepalen of zij hun boodschap aan het individu in kwestie wil tonen. 

Andersom kunnen adverteerders op basis van hun eigen data vaststellen of een specifieke bezoeker al klant is, of dat deze vanwege 

overeenkomsten met huidige klanten het benaderen waard is.

Veel uitgevers en adverteerders maken niet alleen gebruik van hun eigen data (‘first-party’) en elkaars data (‘second-party’), 

ook vertrouwen zij op inzichten die door derden zijn verzameld. Dit zijn bijvoorbeeld inzichten op basis van het gedrag van een 

individu op andere websites dan die van de uitgever of adverteerder in kwestie. ‘Data brokers’ verhandelen dergelijke data, en 

‘data aggregators’ bundelen data uit diverse bronnen om daar inzichten uit te destilleren.

Het brede AdTech-ecosysteem omvat hiernaast ook nog andere partijen met uiteenlopende diensten, zoals het tegengaan van 

fraude en het opvragen van gebruikers voorkeuren inzage personalisatie en datadeling. 

Data Management 
Platform (DMP)

Data Management 
Platform (DMP)

Demand-side Platform
(DSP)

Supply-side Platform
(SSP)Adverteerder/bureau Ad exchange Uitgever

€

Advertentie wordt gecreëerd Advertentieruimte wordt beschikbaar gemaakt

€

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Aandeel van de wereldwijde online-advertentieuitgaven dat bij onderstaande platformbedrijven terechtkomt, 
in procenten
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KADER B | Onderzoekspopulatie
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‘De kleine adverteerder’ is ruim vertegenwoordigd in het onderzoek. Bijna 
60 procent van de bevraagde adverteerders besteedt jaarlijks minder dan 
50.000 euro aan online-advertenties. De distributie onder uitgevers is 
gelijkmatiger, hoewel het grootste deel van de respondenten (62 procent) 
jaarlijks maximaal anderhalf miljoen euro aan advertentie-inkomsten 
genereert via de eigen kanalen.

Een groot deel van de ondervraagden aan adverteerderskant, inclusief de bureaus die adverteerders faciliteren met het vormgeven en uitvoeren 
van hun advertentiestrategie, spendeert het gros van het advertentiebudget online. Voor de ondervraagden aan uitgeverszijde is de afhankelijkheid 
van inkomsten uit onlineadvertenties beperkt. Bijna de helft (48 procent) haalt het grootste deel van de bedrijfsinkomsten uit andere bronnen dan 
onlineadvertenties; bij slechts 15 procent van de uitgevers ligt het zwaartepunt van de inkomstenbronnen bij onlineadvertenties.



2.  Oplossingen in een veranderend 
speelveld 

1111

De bevraagde professionals in ons onderzoek kijken actief naar alternatieve advertentiestrategieën om in 

het veranderende speelveld effectief te blijven; adverteerders willen ook straks hun doelgroep bereiken en 

uitgevers willen inkomsten blijven genereren met de verkoop van advertentieruimte. Waar ongeveer de 

helft van de adverteerders (51 procent) en uitgevers (49 procent) alternatieven verkent, geldt dit maar 

liefst voor 67 procent van de bureaus.

1111

Die uitdaging kan op grofweg twee manieren worden aangepakt: in zijn geheel stoppen met het gebruiken van 

persoonlijke gegevens voor advertentiedoeleinden, of deze gegevens verzamelen en inzetten op een manier die 

zowel begrijpelijk als acceptabel is voor de gebruiker.

Wet- en regelgeving als grootste belemmerende factor in de markt voor gepersonaliseerde advertenties  
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Contextueel adverteren
In die eerste categorie is contextueel adverteren de meest prominente oplossing. Niet de persoon zelf, maar het 

soort website, artikel of video dat wordt bekeken is hierbij bepalend voor de advertentie die wordt geplaatst. 

Dit biedt adverteerders de mogelijkheid om interesses, demografie en behoeftes van de kijker af te leiden zonder 

dat gegevens over deze specifieke persoon worden gebruikt. Voorbeelden van contextueel adverteren zijn een 

lippenstiftreclame op een beautyblog, of een aanbieding voor een familieverpakking ijs bij een nieuwsbericht over 

het warme weer.

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) stapte in 2020 volledig over op contextueel adverteren. Adverteerders 

zagen de effectiviteit van hun campagnes gelijk blijven of zelfs stijgen, iets wat ook ondernemer Eric Visser heeft 

ervaren als medeoprichter van JustPremium. Het bedrijf, inmiddels overgenomen door de Amerikaanse 

branchegenoot GumGum, biedt een platform waarmee uitgevers hun onlineadvertentieruimte in de markt kunnen 

zetten en speciale ‘slots’ kunnen reserveren voor contextuele advertenties.

Volgens Visser is contextueel adverteren een volwaardig alternatief voor gepersonaliseerde advertenties. 

“Als je je als adverteerder bijvoorbeeld wilt richten tot vrouwen tussen de dertig en de veertig, woonachtig in 

Amsterdam, heb je daar helemaal geen persoonlijke data voor nodig. Dat kan prima op basis van het artikel dat 

wordt gelezen of de website die wordt bezocht.”

Een aanzienlijk deel van de markt blijkt zich achter deze visie te scharen. Contextueel adverteren wordt ingezet 

door bijna de helft (47 procent) van de adverteerders en meer dan de helft (59 procent) van de ondervraagde 

bureaus. Een vergelijkbaar aandeel van de uitgevers (60 procent) zegt al plaats te bieden aan advertenties die op 

basis van context zijn geplaatst. 

Contextueel adverteren wordt overigens steeds geavanceerder door de groeiende inzet van kunstmatige 

intelligentie. Zo kan de inhoud van een website automatisch worden gescand, zowel op tekst als beeld, om de 

thematisch best passende advertentie te selecteren. Ook kan het sentiment in een artikel worden meegenomen, 

zodat er bijvoorbeeld geen auto-advertentie verschijnt bij een nieuwsbericht over een ernstige botsing.

Toch is contextueel adverteren niet in alle gevallen een oplossing, verwacht Stefan Havik van DPG Media. Hij 

overziet als directielid de manier waarop de uitgever zijn ‘digitale assets’ te gelde maakt en is verantwoordelijk 

voor de datastrategie van het bedrijf. “Contextueel adverteren is bij algemene nieuwsberichten, of sport, minder 

effectief”, legt hij uit. Omdat dergelijke berichten een brede doelgroep aanspreken, is het moeilijk om enkel op 

basis van die inhoud conclusies te trekken over de lezer. Een onderzoekende houding is volgens Havik het devies 

in deze tijden van verandering. “De komende tijd gaan we ontdekken wat wel kan, en wat niet.”

De geschiedenis en het ongekende succes van Google Search laten zien dat een reclamecampagne niet hoeft te stoelen op 

persoonsgegevens om effectief te zijn. Google Search verkoopt aan adverteerders een positie in de resultatenlijst aan de hand 

van zoektermen. Zoekt een gebruiker bijvoorbeeld op “nieuwe sportschoenen”, dan worden er via een veilingproces een aantal 

advertenties getoond van sportschoenen van verschillende merken en winkels. Het verdienmodel, gebaseerd op clicks en verkopen, 

is de kurk waar de zoekgigant op drijft. In Nederland gaat ongeveer de helft van alle digitale advertentieuitgaven naar advertenties 

in zoekmachines. In 2021 was dit 1,5 miljard euro. Weliswaar kan de adverteerder tegenwoordig ook kiezen voor personalisatie 

van deze betaalde zoekresultaten – mits de gebruiker dit toestaat – maar in de basis kan dit belangrijke advertentiekanaal toch 

beschouwd worden als contextueel; de zoekterm vormt de context en bepaalt als zodanig grotendeels het soort advertentie dat 

wordt getoond. De zoekterm “nieuwe sportschoenen” zal niks anders opleveren dan, nieuwe sportschoenen.
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Eigen data als bron van klantinzichten
Het feit dat contextueel adverteren door veel partijen wordt omarmd, betekent niet dat oplossingen die wel 

leunen op persoonsgegevens worden weggestreept. Het tegendeel blijkt waar. Een strategie waar niet alleen het 

geïnterviewde DPG Media, maar ook bijna 70 procent van de geënquêteerde uitgevers op inzet, is namelijk het 

gebruik van eigen data. Hetzelfde geldt voor 55 procent van de adverteerders en 66 procent van de bureaus. 

Waar nu data over websitebezoekers met allerlei partijen worden gedeeld om vervolgens bewerkt en verder 

verspreid te worden, zullen deze ‘third-party data’ straks niet meer op dezelfde schaal kunnen worden gebruikt 

in de advertentieketen. Om gepersonaliseerde advertenties te kunnen blijven aanbieden, is het dus zaak voor 

zowel uitgevers als adverteerders om hun doelgroep zo goed mogelijk te leren kennen. Dit kan door zelf, met 

uitdrukkelijke toestemming van de klant, gegevens over hen vast te leggen. Voorbeelden zijn gedrag op eigen 

website, eerdere aankopen en interacties met de klantenservice. Zulke gegevens kunnen vervolgens worden 

gebruikt om de best passende advertentie aan iemand aan te bieden.

Hoewel de toepassing van dergelijke ‘first-party data’ volgens het huidige onderzoek wijdverbreid is, blijkt 

de afhankelijkheid van data uit additionele bronnen voor veel bedrijven substantieel. Slechts een minderheid 

van de ondervraagden geeft aan dat zij voldoende eigen data beschikbaar hebben voor het realiseren van 

gepersonaliseerde advertenties. Dit geldt voor 47 procent van de uitgevers en 43 procent van de adverteerders. 

Voor de allerkleinste bedrijven, met een tot negen medewerkers, is dit zelfs respectievelijk 29 en 19 procent.

 

Datasamenwerking
Waar een flink deel van de professionals first-party data gebruikt of wil gaan gebruiken, zal niet elke partij de schaal 

hebben om dit te realiseren. In zo’n geval is een alternatieve strategie om samenwerkingen op het gebied van 

data aan te gaan. Zo kunnen marktpartijen ook van elkaars klantkennis profiteren, en deze gekoppeld inzetten voor 

advertentiedoeleinden. Een culinaire website weet bijvoorbeeld welke gebruikers bovengemiddeld geïnteresseerd 

zijn in barbecue-recepten, en kan deze inzichten beschikbaar maken voor een adverterende kookwebshop die een 

aanbieding wil tonen voor barbecuetangen of kant-en-klare marinades.

Iets minder dan de helft van de ondervraagde adverteerders (45 procent) geeft aan gebruik te maken van dergelijke 

‘second-party data’ voor het personaliseren van advertenties. Voor bureaus is dit 66 procent en voor uitgevers 

68 procent.

Wet- en regelgeving als grootste belemmerende factor in de markt voor gepersonaliseerde advertenties  
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Dit betekent wel dat klantdata alsnog worden gedeeld en de internetgebruiker expliciete toestemming moet geven 

voor het gebruik ervan door de partners in kwestie. Wat het vertrouwen mogelijk kan versterken, zijn ‘data clean 

rooms’. Dit is een technologische oplossing waarmee partijen klantgegevens op privacyvriendelijke wijze kunnen 

koppelen, maar data niet onderling worden uitgewisseld. “Enkel de conclusies op basis van de gecombineerde 

data worden beschikbaar gesteld. Daarvoor worden de beide datasets eerst geanonimiseerd en versleuteld,” 

legt Ruben Niet uit. Ruben Niet staat aan het roer van DigitalAudience, een data clean room-aanbieder – of “data 

collaboration platform”, zoals de ondernemer het liever noemt. Bijna de helft van de uitgevers werkt al met een 

dergelijke oplossing, tegenover 29 procent van de adverteerders en 41 procent van de bureaus.

Niet ziet sowieso steeds meer directe samenwerkingen tussen adverteerders en uitgevers. Die ontwikkeling is 

volgens hem deel van een bredere trend ten faveure van kleinschaliger online-advertentiepraktijken. “Ik geloof 

zelfs dat de open advertentieveilingen, waarbij iedereen kan meebieden, helemaal zullen verdwijnen”, zegt hij. 

In de markt zijn al diverse alternatieven voorhanden, waaronder private marktplaatsen waarbinnen uitgevers op 

voorhand een selectie maken van adverteerders die mogen meedingen in de veiling. In andere gevallen wordt 

het veilingprincipe helemaal overboord gegooid en komen beide partijen direct de voorwaarden van een 

advertentiedeal overeen.

Van individuele targeting naar groeps-targeting
Niet elke uitgever of adverteerder heeft de schaal om een directe advertentieovereenkomst te sluiten. Een website 

met een laag maandelijks bezoekersaantal zal vermoedelijk niet snel een grote adverteerder aan zich weten te 

binden, en een kleine adverteerder zal zich minder gemakkelijk kunnen profileren via de kanalen van bekende 

uitgevers. Kleinere partijen zien zich in de praktijk dus gebonden aan de platforms van grote technologiebedrijven 

waar vraag naar en aanbod van advertentieruimte bij elkaar komen.

Deze partijen verzamelen first-party data op grote schaal en zijn in die hoedanigheid voor het gros van de kleinere 

bedrijven de ‘datapartner’ bij uitstek. Wel zien zij zich aan steeds meer restricties gebonden. Zo staat de Digital 

Markets Act (DMA) de allergrootste technologiebedrijven enkel toe om gebruikersdata uit verschillende kanalen 

te bundelen als de internetgebruiker daar expliciete toestemming voor heeft gegeven (zie kader C op pagina 16). 

Vanwege deze groeiende druk om online-adverteren privacyvriendelijker te maken, heeft Google onder de 

noemer ‘Privacy Sandbox’ een set aan oplossingen gecreëerd. Een van die oplossingen is ‘Topics’, een techniek 

die is ingebed in de Chrome-browser en bijhoudt welke websites een gebruiker bezoekt. Die geschiedenis wordt 

niet direct beschikbaar gemaakt voor adverteerders, maar dient om een beperkt aantal interesses toe te kennen 

aan de gebruiker in kwestie. Deze zijn vervolgens beschikbaar voor adverteerders en AdTech-bedrijven. 

Onlinegedrag van individuen wordt dus nog wel gebruikt om advertenties mee te personaliseren, maar op een 

minder invasief niveau.

Deze benadering, ook wel ‘cohort-based targeting’ genoemd, is niet nieuw, maar kreeg de afgelopen tijd meer 

bekendheid doordat deze in de Privacy Sandbox van Google is opgenomen. Uitgevers lopen met 64 procent 

adoptie van deze benadering voorop, op de voet gevolgd door 59 procent van de bureaus. Van de adverteerders 

maakt 49 procent al gebruik van soortgelijke oplossingen.

Europarlementariër Tang heeft hierover overigens zijn bedenkingen vanuit privacy-perspectief. “In de privacy-

community wordt ook Topics als invasief gezien. Je wordt namelijk nog steeds gevolgd door Chrome, en Google 

plaatst je op basis van die data in een bepaald bakje”, legt hij uit. “De opgeslagen data kunnen alsnog herleidbaar 

zijn naar een persoon.”
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KADER C | Europese wetgeving werpt barrières op tegen gepersonaliseerd adverteren
Met de Digital Services Act (DSA) en ‘zusterwetgeving’ Digital Markets Act (DMA) neemt de Europese Unie het voortouw op het 

gebied van regulering van de digitale markt, bescherming van persoonsgegevens en inperking van de macht van grote technologie-

bedrijven. De DSA en DMA pogen de online-advertentiemarkt beide op verschillende manieren te hervormen.

Digital Services Act
De DSA is gericht op twee grote uitdagingen in de huidige digitale wereld: het feit dat onlineplatforms worden misbruikt om illegale 

producten, desinformatie en haatzaaiende uitingen te verspreiden; en het algehele gebrek aan transparantie in, en toezicht op 

datagebruik door digitale dienstverleners. De Digital Services Act verbiedt ‘tracking’ en ‘targeting’ niet. Wel maakt de nieuwe 

wetgeving het volgen en doelgericht benaderen van internetgebruikers voor advertentiedoeleinden moeilijker.

�  Beperkingen aan personalisatie Aan minderjarigen mogen helemaal geen gepersonaliseerde advertenties meer worden 

getoond. Voor volwassenen is dit in principe wel toegestaan, zolang de personalisatie niet plaatsvindt op basis van bijzondere 

persoonsgegevens. Hieronder valt bijvoorbeeld informatie over gezondheid, geaardheid, religie of politieke opvattingen.

�  Transparantie voor de gebruiker Platforms zijn straks verplicht om per advertentie aan te geven op basis van welke 

gegevens is besloten om deze te tonen aan de gebruiker in kwestie. Verder moeten gebruikers heldere informatie krijgen over 

de manier waarop hun data voor advertenties worden gebruikt op het moment dat hun toestemming hiervoor wordt gevraagd.

�  Weigeren wordt makkelijker Gepersonaliseerde advertenties weigeren mag niet moeilijker zijn dan het accepteren ervan. 

Ook worden ‘dark patterns’ verboden. Dit zijn trucs die gebruikers ongewild tot een bepaalde actie bewegen, bijvoorbeeld 

doordat de knop met “Alles accepteren” groen is gemaakt en op een plek staat waar de cursor van de gebruiker toch al stond.

�  Nee is nee Aan een websitebezoeker mag niet nogmaals om toestemming worden gevraagd voor het gebruik van diens 

persoonsgegevens als deze dit verzoek al eerder heeft afgewezen. Een dergelijk verzoek mag überhaupt niet worden getoond 

op het moment dat de gebruiker al via de browser heeft aangegeven niet gevolgd te willen worden.

�   Functionaliteit blijft intact Het weigeren van gepersonaliseerde advertenties mag geen gevolgen hebben voor de 

functionaliteit van de website. Een website mag een gebruiker dus niet de toegang ontzeggen als deze niet online gevolgd 

wenst te worden. De gebruiker moet daarmee zonder beperkingen kunnen kiezen voor niet-gepersonaliseerde advertenties.

Digital Markets Act
De DMA pakt de marktmacht van een handvol grote technologiebedrijven aan, ‘gatekeepers’ genoemd, en zal de online-

advertentiemarkt op zowel directe als indirecte wijze beïnvloeden.

�   Toestemming vereist voor combineren data Gatekeepers mogen alleen persoonlijke data vanuit hun verschillende diensten 

combineren voor gepersonaliseerde advertenties als zij daar expliciete toestemming voor hebben gehad van de gebruiker. Dit 

betekent dat gegevens over iemands YouTube-kijkgedrag niet zonder meer samen met diens locatie- en reisgeschiedenis in Google 

Maps mogen worden gecombineerd tot één profiel voor adverteerders. Ook gedragsdata verkregen op websites van derden, 

bijvoorbeeld doordat een gebruiker daar inlogt via Google of Facebook, mag niet standaard in de ‘datamix’ worden meegenomen.

�   Transparantie voor adverteerder en uitgever Adverteerders en uitgevers moeten inzicht krijgen in de precieze prestaties 

van hun advertenties en advertentieslots, respectievelijk. Daarnaast moeten zij kunnen inzien hoe de bijbehorende kosten zijn 

opgebouwd. De effectiviteit van online-advertenties is hierdoor gemakkelijker te beoordelen, en een afweging tussen – 

bijvoorbeeld – gepersonaliseerde- en contextuele advertenties kan hierdoor onderbouwd worden gemaakt.

�    Gemakkelijk te wijzigen standaardapplicaties Dataverzameling door gatekeepers zal enigszins worden bemoeilijkt 

doordat de DMA voorschrijft dat de eigen oplossingen – waaronder zoekmachines en browsers – niet op voorhand als 

standaardoptie op mobiele apparaten en laptops mogen worden ingesteld.

�    Interoperabiliteit en dataportabiliteit Alternatieve aanbieders van digitale diensten krijgen meer kansen om zelf data te 

verzamelen. Dit komt doordat gelijksoortige diensten met elkaar moeten kunnen ‘praten’ (interoperabiliteit), en doordat data 

gemakkelijk van de ene naar de andere dienst moet kunnen worden overgeheveld (dataportabiliteit).
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Veranderende maatschappelijke standaarden en bijbehorende wet- en regelgeving zetten verschillende 

principes van de online-advertentiemarkt onder druk. Zo worden volledige transparantie en zeggenschap 

over het gebruik van persoonlijke data de nieuwe standaard en zal contextueel adverteren vanwege 

nieuwe restricties aan terrein winnen – of beter ‘herwinnen’, gezien de geschiedenis van contextueel 

adverteren in traditionele media.
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Wet- en regelgeving als grootste belemmerende factor in de markt voor gepersonaliseerde advertenties  
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De ongebroken macht van ‘big tech’
‘Big tech’ blijft dominant, zo is de consensus onder de ondervraagden. Een grote meerderheid (77 procent) verwacht 

dat het aandeel advertentieuitgaven dat naar deze partijen stroomt over vijf jaar gelijk is gebleven of gegroeid (nu is 

het aandeel meer dan de helft, zie kader D op pagina 21). Google heeft een solide positie vanwege zijn activiteiten in 

de gehele AdTech-keten (zie kader A). Ook zijn de kanalen van zowel Google als Meta vanwege hun uitgebreide 

dataverzameling bijzonder aantrekkelijk voor adverteerders. Zo weet Google perfect wat iemands interesses zijn op 

basis van diens zoekgedrag, en heeft sociaal medium Instagram inzicht in gebruikers via likes, posts en gevolgde 

accounts. Op basis van dergelijke gegevens kunnen gerichte advertenties worden getoond.

De meeste andere websites zijn in tegenstelling tot dergelijke ‘walled gardens’ autonoom niet in staat om zoveel 

inzichten over hun gebruikers te verzamelen. Dat is de reden dat gepersonaliseerde advertenties bij kleinere uitgevers 

veelal tot stand komen op basis van third-party data – waaronder browsegedrag op eerder bezochte websites. Het 

gebruik van dergelijke tracking-gegevens wordt straks bemoeilijkt door de DSA. “Echt gepersonaliseerd adverteren 

gaat zich beperken binnen de walled gardens”, verwacht Havik van DPG Media dan ook. 

De waardepropositie van Google en Meta naar 

adverteerders staat voorlopig dus niet ter discussie. 

Wel hoopt Lotje Beek van Bits of Freedom dat de 

DMA uiteindelijk tot meer concurrentie zal leiden, 

waardoor ruimte ontstaat voor ander uitgevers. De 

sleutel ligt volgens haar bij de ‘interoperabiliteitseis’, 

die straks als eerste gaat gelden voor de grootste 

één-op-één berichtendiensten. Hierdoor kan een 

WhatsApp-gebruiker straks ook berichten sturen 

naar iemand die een andere berichtendienst gebruikt, 

zoals bijvoorbeeld Signal. Interoperabiliteit “zorgt 

voor meer keuzevrijheid en hopelijk concurrentie 

op onder andere privacyvoorwaarden”, aldus Beek.

De optie om een dergelijke interoperabiliteitseis ook voor sociale media te laten gelden, zal in de toekomst door 

de Europese medewetgevers worden beschouwd. Volgens Beek zou dit tot een gelijker speelveld op de online-

advertentiemarkt kunnen leiden. “Op dit moment kunnen mensen de Instagram-posts van hun vrienden bijvoorbeeld 

nog niet terugzien op een ander sociaal medium. Maar als Instagram die content straks moet doorzetten naar 

alternatieve sociale media, dan kunnen ook deze partijen de bijbehorende interacties bijhouden”, legt Beek uit. 

“Dit zou geen einde betekenen aan dataverzameling, maar wel dat die dataverzameling mogelijk minder 

geconcentreerd zal zitten bij een en dezelfde partij.”

Kleine uitgevers onder druk
Behalve voor adverteerders zal Google ook voor uitgevers een belangrijke rol blijven spelen, verwacht Havik van DPG 

Media. Het gaat volgens hem met name om kleine uitgevers, waarvan zowel het potentiële bereik als de hoeveelheid 

beschikbare bezoekersdata onvoldoende zijn om adverteerders een-op-een te interesseren. Daarom leunen kleine 

uitgevers sterk op platforms waar aanbod van en vraag naar advertentieruimte bij elkaar worden gebracht. Google is 

hierin marktleider.

Volgens Havik moeten kleinere uitgevers die afhankelijkheid accepteren, of teruggrijpen naar het aloude abonnements- 

model. “Ze kunnen ervoor kiezen hun advertentie-inkomsten als verloren te beschouwen en hun inkomsten uit de 

consumentenmarkt halen. Via een ‘paywall’ kunnen ze bezoekers dan laten betalen voor toegang tot artikelen.” 

Medeoprichter van JustPremium Visser acht het verdienpotentieel uit advertenties voor websites met relatief 

weinig bezoekers sowieso beperkt. “Als je geen serieuze omvang hebt, kun je ook geen serieus geld verdienen 

met onlineadvertenties”, stelt hij. “Mensen browsen niet meer eindeloos rond, maar gaan doelgericht naar een 

website waarvan ze precies weten wat ze er kunnen halen. Bijvoorbeeld nieuws lezen, of een product kopen.” 

©
 Ascannio / Shutterstock.com
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Transparantie als randvoorwaarde
Naast de macht van grote technologiebedrijven bepaalt ook de wil van de consument welke kant de online-

advertentiemarkt uiteindelijk opgaat. Waarschijnlijk wordt zijn privacybewustzijn de komende jaren verder versterkt 

door strengere naleving van Europese privacywet AVG en de vereisten vanuit de Digital Services Act. Die laatste 

verplicht heldere communicatie over datagebruik voor online-advertenties en maakt het gemakkelijker om “nee” 

te zeggen tegen tracking. Beide vereisten leggen de macht – of in ieder geval een deel daarvan – terug bij de 

internetgebruiker. 

Bijna een derde van de respondenten (30 procent) verwacht over vijf jaar een gestegen bereidheid te zien bij 

consumenten om hun data te delen voor advertentiedoeleinden; een iets hoger percentage (35 procent) verwacht 

hierin juist een daling. 

Transparantie is in ieder geval essentieel om ook in de toekomst gepersonaliseerde advertenties aan te kunnen 

bieden, denkt Hosman van Youwe Digital Agency. “Over een paar jaar accepteren internetgebruikers niet meer 

dat ze ergens in een sub-sub-overeenkomst moeten lezen hoe hun gegevens exact worden gebruikt”, vertelt hij. 

“We moeten de kracht en wil van consumenten niet onderschatten. Anders zul je zien dat de wal het schip keert.” 

Ook Bas Kroontje van Pangaea Digital Agency, een online-marketingbureau, gelooft dat de regie nog veel meer bij 

de gebruiker moet zitten. Hij ziet dan ook veel in ‘datacontainers’, een oplossing waarmee consumenten kunnen 

bepalen welke data met wie wordt gedeeld. “Maar het is wel belangrijk dat een dergelijke oplossing door Europa 

op poten wordt gezet, want zoiets wil je niet in handen hebben van private partijen.”

DPG Media ontwikkelt een onlineomgeving waar elke lezer zijn of haar gebruikersinstellingen kan wijzigen. Daar 

kunnen mensen straks ook aangeven hoe hun data gebruikt mogen worden voor advertentiedoelstellingen, vertelt 

Havik. “Bij alles wat we op advertentievlak doen, geldt: je moet het aan je moeder kunnen uitleggen. En ze moet het 

er vervolgens ook mee eens zijn.”

Een sleutelrol voor creativiteit
Hoewel persoonlijke data de afgelopen jaren zijn verworden tot 

de belangrijkste brandstof in de online-advertentiewereld, heeft 

ook creativiteit een duidelijke rol. Zo moet een advertentie ook 

visueel gezien aantrekkelijk zijn, weet Visser. “Een groot deel 

van het succes van een campagne valt te herleiden tot ‘de 

creative’”, stelt hij. De ondernemer verwijst naar de combi-

natie van beeld en tekst van een advertentie, iets waar reclame- 

bureaus al sinds jaar en dag hun toegevoegde waarde bewijzen. 

“Data zijn veel minder belangrijk dan lange tijd is gedacht.”

Kroontje van Pangaea Digital Agency sluit aan bij het idee dat 

een verminderde beschikbaarheid van persoonlijke data niet 

direct het fundament onder een advertentiestrategie hoeft 

weg te slaan. “Het grootste deel van het resultaat komt 

vanuit traditionele marketing. Dat begint bij goed begrip 

van je doelgroep.” De ondernemer illustreert hoe zijn bureau 

‘persona’s’ maakt, portretten van archetypische klanten die 

onder andere helpen om het best passende kanaal voor een 

bepaalde marketingboodschap te bepalen. “Natuurlijk kijken 

IT’ers regelmatig naar websites over technologie. Maar 

ze houden bij wijze van spreken ook van Donald Duck. 

Daarmee heb je een onverwacht, maar potentieel effectief 

advertentiekanaal als je IT-professionals wilt bereiken.” 
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Meer dan zestig procent van de ondervraagden gelooft dat het belang van creativiteit over vijf jaar enigszins of zelfs 

sterk is toegenomen. Voor bureaus geldt dit in nog sterkere mate: maar liefst 75 procent verwacht een toename. 

Het lijkt erop dat zij het sterkst voorsorteren op een toekomst waarin de grenzeloze beschikbaarheid van persoonlijke 

data geen gegeven is.

Een mix van strategieën
De markt beweegt niet naar één specifieke strategie, zo bleek al uit de rondvraag over oplossingen. Dit wordt 

ook weerspiegeld in de toekomstvisie van de ondervraagden, die zich een groeiende rol van zowel contextueel als 

gepersonaliseerd adverteren kunnen voorstellen.

Zo verwacht meer dan de helft van hen een gestegen mate van personalisatie van onlineadvertenties over vijf jaar, 

ondanks de wettelijke beperkingen. Dit sluit aan bij de toekomstvisie van Havik van DPG Media: “Het principe 

van waardeuitwisseling – in dit geval goede content in ruil voor data – zal blijven bestaan op websites die hun eigen 

bezoekers goed kennen.” Visser is eenzelfde mening toegedaan. “Binnen walled gardens zal ook straks nog 

eindeloos gepersonaliseerd worden. Maar,”, nuanceert hij, “daarbuiten zal juist contextueel adverteren aan terrein 

winnen, of personalisatie op minder fijnmazig niveau plaatsvinden – zoals met Google Topics.”

Bureaus lijken overigens terughoudender in de voorspelling ten faveure van personalisatie, te zien aan het relatief 

grote percentage dat een afname in de mate van personalisatie verwacht (25 procent). Onder adverteerders en 

uitgevers is dit minder, namelijk 12 procent.

Iets minder dan de helft van alle respondenten verwacht een toename in het gebruik van contextueel adverteren. 

In deze groep zijn de uitgevers het meest uitgesproken; onder hen gelooft 55 procent in een enigszins gegroeide of 

sterk gegroeide rol voor deze strategie. Havik sluit zich daarbij aan, vooruitblikkend: “Over een paar jaar is het stof 

neergedaald. Dan zie je als internetgebruiker waarschijnlijk een hoop websites waar je niet wordt gevolgd en alleen 

de context bepaalt welke advertentie je te zien krijgt.”

De toekomst is in ieder geval niet zwart-wit, denkt ook Kroontje van Pangaea. De ondernemer verwacht dat 

informatie over individuen een rol zal blijven spelen in de context van online-advertenties. “Ik geloof dat er een balans 

zal komen. Als je niets van iemand weet, dan is het blind varen. Dan ga je eigenlijk terug naar tv-reclame wat betreft 

personalisatieniveau. Ik verwacht niet dat dat zal gebeuren.” Kroontje benadrukt dat personalisatie van advertenties 

ook niet per se gelijk staat aan online-tracking. “Als je je eigen voorkeuren en interesses kunt aangeven, dan zullen 

veel gebruikers dat niet erg vinden. Ik houd zelf bijvoorbeeld niet van voetbal, wel van golf. Als ik kan aanvinken dat ik 

alleen advertenties over golf wil zien, dan is dat alleen maar fijn.”

Volgens Hosman van Youwe Digital Agency is het belangrijk voor marketeers om in ieder geval een open blik te 

houden. “Je moet als marketingteam niet verslaafd raken aan één oplossing. De huidige ontwikkelingen in de markt 

leiden tot nieuwe oplossingen, die elk het overwegen waard zijn.”

Bescherming privacy zet markt voor online adverteren op keerpunt
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KADER D | Google en Meta – het duopolie van de online-advertentiemarkt

Technologiereuzen Google en Meta zijn vanwege hun schaal en grote hoeveelheden verzamelde data dominante spelers in de markt voor 
gepersonaliseerde advertenties. Samen incasseren zij meer dan de helft van de totale wereldwijde advertentieuitgaven.

Meta haalt het gros van zijn inkomsten uit de verkoop van advertentieruimte op sociale media Facebook en Instagram; middels een grote hoeveelheid 
data over gebruikers biedt het bedrijf adverteerders uitgebreide personalisatiemogelijkheden. Google heeft een vergelijkbare waardepropositie als 
uitgever en biedt advertentieruimte in de eigen zoekmachine – onder andere gesponsorde zoekresultaten en Google Shopping – en videoplatform 
YouTube. De technologiegiganten zijn daarnaast ook actief als AdTech-aanbieder. Zo bieden zowel Google als Meta oplossingen waarmee andere 
uitgevers de advertentieruimte op hun eigen website of mobiele app kunnen vullen en oplossingen waarmee adverteerders deze ‘externe’ 
advertentieruimte kunnen inkopen.

Wet- en regelgeving als grootste belemmerende factor in de markt voor gepersonaliseerde advertenties  
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https://www.emarketer.com/content/duopoly-still-rules-global-digital-ad-market-alibaba-amazon-on-prowl
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