
Contextual Targeting
Targeting op basis van content 
Een van de belangrijkste voordelen van de third party 
cookie was de kracht om zeer gericht te targeten. Als 
de cookie verdwijnt, verliezen bedrijven ook grotendeels 
hun targetingmogelijkheden. Daarin kan contextual 
targeting een (gedeeltelijk) antwoord bieden. 

Met contextual targeting kun je jouw advertentie tonen 
binnen een context die voor jou relevant is: op 
specifieke omgevingen van websites, rond gerelateerde 
content etc. Zo is het interessant dat je advertenties 
voor pampers naast artikelen over baby’s of 
ouderschap komen te staan en kun je met contextual 
targeting toch heel gericht je doelgroep bereiken, 
zonder identificatie. 

De content van een artikel moet, voor het toepasbaar zijn van contextual targeting, gelabeld worden. Handmatig 
door de redactie die de keywords van het artikel opgeeft. Of geautomatiseerd, door artificial intelligence.  

Geen third party cookie, maar wat dan wel?  

Een overzicht van de alternatieven
Omdat binnenkort de third party cookie dan echt definitief verdwijnt, is iedereen hard op 
zoek naar alternatieven. Voor velen is dat een proces van ontwikkelen, bijschaven en 
aanpassen. Regelmatig belandt er zo’n alternatief in de prullenbak of popt er een nieuwe 
optie op. Om overzicht te geven van de verschillende alternatieven, zetten we de 
belangrijkste alvast voor je op een rijtje, kijk je mee? 

Cohorts
Targeting op basis van geanonimiseerde interessegroepen
Bij deze manier van targeting, die vanuit o.a. Google (Privacy Sandbox) en andere industrie initiatieven (Microsoft 
PARAKEET, IAB’s SDA) wordt ontwikkeld, worden op basis van topics (of interesses) meerdere gelijkaardige 
profielen in een targetable groep, of een cohort, gebundeld. Belangrijk daarbij is dat het om ‘geaggregeerde 
profielen’ gaat en niet over targeting op basis van identificatie: de browser of de data eigenaar verzamelt een 
aantal gegevens en interesses, anonimiseert ze en bundelt anonieme profielen tot een groep van surfers met 
gelijkaardige interesses. Op deze manier kan je als adverteerder gericht targeten op basis van interesses. 

Cookieless Future

Zelf aan de slag
Zoals je hebt kunnen lezen zijn er 
verschillende manieren om ook zonder de 
third party cookie gericht te targeten. Op 
basis van context, interessegroepen of 
identificatie (met andere identifiers dan de 
third party cookie, uiteraard). Meer weten 
over welke alternatieven we binnen DPG 
Media al toepasbaar hebben gemaakt? 
Neem dan contact op met 
marije.van.asseldonk@dpgmedia.nl

Universal ID
Targeting op basis van identificatie
1:1 targetingmogelijkheden vinden we terug bij het 
concept van de Universal ID. Hierbij wordt de 
identiteit van een consument (vaak e-mailadres), 
afkomstig van partijen die bereid zijn deze extern te 
delen, bij een derde partij centraal ondergebracht. 

Deze externe partij versleuteld de 
persoonsgegevens en maakt ze beschikbaar voor 
adverteerders om gericht op te targeten, op te 
frequency-cappen of op te meten.

Er zijn meerdere Universal ID initiatieven en partijen 
die momenteel opstartende zijn. Sommige met een 
commercieel doel en sommige met als doel om 
een neutraal industrie initiatief op te zetten.

De vraag blijft of dit concept haalbaar is op de lange 
termijn, zowel praktisch als op privacy-vlak. Is er 
voldoende draagvlaak binnen de industrie voor 
samenwerking? Is het mogelijk om een volledig 
neutrale gatekeeper te vinden? En is dit concept wel 
in lijn met de geest van de nieuwe 
ePrivacy-wetgeving? Het volgen van de consument 
over het hele open web lijkt immers verdacht veel 
op de third party cookie.

Advertiser CRM data
Targeting op basis van content, wie je bent, 
jouw interesses én volledig privacyconform
Indien je zelf de beschikking hebt over omvangrijke 
CRM data door direct klantcontact (bv 
e-mailadressen of adresgegevens) dan is het 
belangrijker dan ooit tevoren om een sterke 
toekomstbestendige strategie te formuleren hoe 
inzicht en grip te krijgen op dit type data, maar ook 
om te onderzoeken hoe je jouw eigen klant- en 
prospectsegmenten verder kan laten groeien.

Hoe rijk je eigen data ook is, in veel gevallen zal je 
omvang en reach missen en je doelgroepen ook 
buiten de eigen, owned kanalen willen bereiken. En 
hoe kan dat straks nog zonder cookie? Dat is exact 
wat omvangrijke platformen kunnen bieden, vanuit 
dezelfde first party data-filosofie. Grote content- of 
mediaplatformen beschikken over sterke data die 
gebruikers vrijwillig met hen gedeeld hebben.

Op basis van die data kan een CRM match met de 
eigen adverteerders data gemaakt worden, het 
zogenaamde customer matching. Hiermee kunnen 
eigen klantgroepen heel bewust uitgesloten worden 
(voor efficiency in je branding campagnes) of juist 
worden ingesloten (voor cross-sell, up-sell of 
herbevestiging). Ook kan de eigen prospect database 
vergroot worden door middel van look-aliking. Tot slot 
kunnen met customer matching waardevolle 
inzichten worden verkregen, over voorkeuren, 
interesses en kenmerken van eigen klant- en 
prospectsegmenten.


