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BEHAAL MAXIMAAL
RENDEMENT MET
GOOGLE CLOUD  

SNEL EN  LAAGDREMPELIG CASES 
ZONDER CDP SUITES

Binnen organisaties groeit de vraag naar tools die hen helpen op 
een relevantere wijze marketing te bedrijven. Een voorbeeld van 
zo’n tool is het Google Cloud Platform (GCP), dat centraal staat in 
deze whitepaper. Hiermee kun je laagdrempelig, flexibel en snel 
starten zonder CDP suites bijvoorbeeld. We kijken welke 
meerwaarde dit Google Cloud Platform kan hebben voor 
organisaties en laten zien welke mogelijkheden er zijn. 

Vervolgens leggen we door middel van een 5-stappenplan uit op 
welke wijze het Google Cloud Platform geïmplementeerd kan 
worden. De whitepaper sluit af met enkele concrete use-cases van 
T-Mobile, HEMA en Canon waarin de meerwaarde van het Google 
Cloud Platform duidelijk naar voren komt. 
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Digitale media hebben de verwachtingen 
van consumenten bijgesteld. Grote 
data-gedreven organisaties zoals 
Facebook, Amazon en Google zijn 
content steeds meer gaan personaliseren. 
De verwachtingen van consumenten in 
hun interacties met merken zijn hierin 
mee bewogen. Voor veel organisaties is 
het bieden van een consistente customer 
experience hiermee belangrijk geworden 
voor het winnen, uitbouwen en behouden 
van haar klanten.  

Tegelijk is de (bij marketeers) beschikbare 
data waarmee de interacties met 
consumenten gepersonaliseerd kunnen 
worden het afgelopen decennium sterk 
toegenomen. Deze data biedt 
adverteerders een kans zich te 
onderscheiden van de concurrentie. 
Anderzijds belandt de data binnen veel 
organisaties snel in silo’s, wat het gebruik 
voor effectieve analyses en betere 
besluitvorming in de weg staat. Dit 
resulteert in een ervaring welke niet 
consistent is over kanalen. Wie de 
beschikbare data niet slim gebruikt zal op 
termijn ingehaald worden door de 
concurrentie. 

Het is dus belangrijk dat de silo’s in data 
worden doorbroken met als doel de 
beschikbare data succesvol in te zetten. 

Om de silo’s te doorbreken is het 
noodzakelijk dat de verschillende takken 
van de organisatie werken met dezelfde 
data en beschikken over gecentraliseerde 
inzichten. Hierbij speelt het marketing data 
warehouse een centrale rol. 

HET MARKETING DATA WAREHOUSE
Een marketing data warehouse is een 
centrale, gestructureerde en geïntegreerde 
database. Hieruit kun je informatie halen 
door het uitvoeren van analyses en kun je 
geïnformeerde beslissingen nemen. Veel 
marketeers worstelen momenteel met de 
volgende vragen: 

● Hoe krijg ik volledig inzicht in de 

journey van mijn klant?

● Hoe kan ik mijn marketingresultaten 

voorspellen en optimaliseren?

● Hoe zorg ik voor gepersonaliseerde 

ervaringen over alle touchpoints? 

INLEIDING
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Het marketing data warehouse bevat data 
van verschillende bronnen over een lange 
periode. Dit stelt organisaties in staat data 
centraal te organiseren, te analyseren en 
te activeren via marketingkanalen zonder 
eigen hardware of data center. 

CLOUD TECHNOLOGIE
Door ontwikkelingen in cloud technologie 
zijn er weinig beperkingen om data in 
grote hoeveelheden in de cloud op te 
slaan en in het opslaan van gedetailleerde 
datasets. 

Dit is belangrijk, omdat marketeers steeds 
meer gedetailleerde data verzamelen over 
gebruikersgedrag, gedetailleerde data wat 
van belang is voor machine learning 
toepassingen en het inzetten van data voor 
personalisatie op schaal. In 2020 groeide 
de markt voor cloud diensten met 40% 
(Gartner, 2021).  Dit zorgt ervoor dat in 2021 
32% van IT budgetten worden ingezet op 
Cloud (Forbes, 2021), terwijl 81% van de 
Merkle Klanten aangeeft gebruik te maken 
van Cloud (Merkle, eventual adoption of a 
marketing cloud is inevitable, 2021). 

DE DREMPEL TOT DE CLOUD
Binnen organisaties wordt cloud 
technologie vaak gebruikt door de IT en 
Business Intelligence (BI) afdeling enerzijds 
en marketing afdelingen anderzijds. IT en 
BI afdelingen vertrouwen voor het opslaan 
en verwerken van hun data op systemen 
welke in het verleden veel waarde hebben 
gehad voor een organisatie, maar niet 
passen binnen de huidige wensen van een 
organisatie. Zogenaamde legacy-systemen 
worden vaak niet enkel in stand gehouden 
door een IT-afdeling, maar tevens door de 
business die deze systemen nog altijd 
gebruikt voor hun dagelijkse werkzaam-
heden. Het overstappen naar een cloud 
systeem is hiermee niet alleen een 
IT-uitdaging, maar vraagt tevens om een 
cultuuromslag binnen de organisatie. Voor 
marketing afdelingen is het op grote schaal 
organiseren en gebruiken van data in veel 
gevallen juist volledig nieuw. Van deze 
afdelingen vereist de stap naar een cloud 
oplossing nieuwe kennis en 
eigenschappen. 

De nadelen van een legacy systemen 
leggen we op de volgende bladzijde uit. 

4



NADELEN
VAN LEGACY
SYSTEMEN

Het eerste nadeel is dat systemen 
onvoldoende in staat zijn de 
ongestructureerde data vanuit 
verschillende systemen, die gebruikt 
worden in marketing, te verwerken en 
centraliseren.

1

2
Organisaties moeten constant 
investeren in het upgraden en 
onderhouden van hun systemen. 
Hiermee vormen deze systemen een 
grote kostenpost voor organisaties.

3 Systemen zijn onvoldoende in staat data 
vanuit verschillende bronnen met elkaar 
te verbinden en hiermee een 
consistente ervaring te kunnen bieden, 
cross-device en kanaal-specifiek.

4 De hoge investeringkosten 
beperken de flexibiliteit van 
gebruikte systemen.

5 De snelheid waarmee gebruikte 
systemen zich ontwikkelen blijft 
achter bij de snelheid waarmee de 
hoeveelheid beschikbare data zich 
ontwikkelt.
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GOOGLE CLOUD PLATFORM 
Het Google Cloud Platform (GCP) helpt 
adverteerders bij het opslaan en 
organiseren van grote hoeveelheden 
data. GCP is hierbij modulair opgezet, 
waardoor het bestaat uit verschillende 
modules. Het voordeel hiervan is dat het 
gemakkelijk is om (klein) te starten met 
GCP, terwijl het platform gemakkelijk te 
schalen is en hiermee geschikt is voor 
zowel kleine als grote ondernemingen. 
Een groot voordeel hierbij is dat 
gebruikers alleen betalen voor de 
computerkracht welke daadwerkelijk 
wordt gebruikt.

Binnen GCP kunnen organisaties grote 
hoeveelheden data analyseren. Zo zijn zij 
in staat om bijvoorbeeld doelgroepen te 
maken, voorspellende modellen te maken 
of te rapporteren op de belangrijkste KPI’s. 

Hiermee zijn organisaties in staat een 
eigen Customer Data Platform (CDP) of 
campagne flow management tool te 
bouwen. 

Voorbeelden van data welke verwerkt 
kunnen worden door GCP zijn website- en 
advertentiedata, maar ook audio en 
afbeeldingen kunnen worden 
geanalyseerd. De data vanuit het GCP kan 
vervolgens zowel binnen het Google 
Marketing Platform (ten behoeve van 
bijvoorbeeld online media campagnes of 
website personalisatie) als hierbuiten 
worden geactiveerd. 

De infrastructuur van GCP bestaat uit 
tientallen applicaties welke binnen een 
data warehouse in te zetten zijn met vijf 
verschillende doeleinden. Deze worden 
hierna toegelicht. 

GOOGLE CLOUD INFRASTRUCTUUR
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DATA VERZAMELEN
De eerste functie van het GCP is het 
verzamelen en samenvoegen van data 
uit verschillende bronnen. Hierbij kan 
(realtime) data worden uitgewisseld met 
met Google platformen of platformen 
van derden. 

1

2 DATA TRANSFORMATIE
Nadat data is verzameld dient deze 
bewerkt te worden, zodat deze 
succesvol kan worden ingezet voor het 
maken van analyses en het activeren 
van data in betaalde media en mailings.

5
DATA ACTIVATIE
Met deze functionaliteiten kan 
data volgens voorwaarden 
geautomatiseerd gepusht worden 
naar kanalen om de interactie met 
klanten en prospects aan te gaan.

In deze paper lichten we de 
mogelijkheden binnen het GCP 
verder toe en bieden wij concrete 
voorbeelden waarmee de kracht 
van het GCP nog duidelijker 
wordt. 
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DATA VISUALISATIE
Er zijn verschillende koppelingen 
met tools mogelijk om data op een 
duidelijke, nette en/of interactieve 
manier te presenteren zoals Data 
Studio en Tableau.
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DATA ANALYSE
Zie hieronder alle tools om datasets te 
analyseren en (automatische/AI) 
voorspel modellen te ontwikkelen.
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VOORDELEN VAN
HET GOOGLE CLOUD 
PLATFORM  

ALS MARKETING DATA WAREHOUSE



Google Cloud Platform (GCP) is voor veel 
organisaties een vervanging van het 
fysieke data warehouse. Een eerste 
voordeel van een cloud oplossing is het 
wegvallen van de kosten van een fysiek 
datacentrum. Maar er zijn meer 
voordelen.

Omdat een marketing data warehouse een 
centrale, gestructureerde, geïntegreerde 
database is, kan je informatie analyseren 
en daar geïnformeerde beslissingen op 
nemen. Organisaties betalen enkel 
zogenaamde query kosten welke 
samenhangen met de door hen gebruikte 
computercapaciteit. Vaste kosten voor 
beschikbare serverruimte en de beveiliging 
van de servers hoeven niet te worden 
afgerekend. Om die reden is het starten 
van een eigen data warehouse veel 
laagdrempeliger geworden en kan door de 
flexibiliteit van het platform gemakkelijk 
worden opgeschaald. 

SCHAAL
Een voordeel van het GCP ten opzichte 
van een traditioneel data warehouse is dat 
het gemakkelijk te verbinden is met 
verschillende platformen zoals CRM-, 
analytics- en advertentieplatformen. 

Google biedt diverse big data en machine 
learning producten die organisaties in staat 
stelt op een effectieve manier grote 
hoeveelheden data te verwerken en 
analyseren. Bovendien heeft GCP 
exclusieve toegang tot de media data 
vanuit Google producten. 

CENTRALISATIE
Een ander voordeel van cloud producten is 
dat data centraal wordt opgeslagen en 
toegankelijk is vanaf verschillende devices 
en door verschillende personen. Zo 
kunnen verschillende delen van een 
organisatie gemakkelijk gebruik maken van 
dezelfde data en is het niet langer 
noodzakelijk om data op te slaan op losse 
devices, waarmee risico’s significant 
worden beperkt. 

Het is dus belangrijk dat de silo’s in data 
worden doorbroken met als doel de 
beschikbare data succesvol in te zetten. 

Om de silo’s te doorbreken is het 
noodzakelijk dat de verschillende takken 
van de organisatie werken met dezelfde 
data en beschikken over een 
gecentraliseerde inzichten. Hierbij speelt 
het marketing data warehouse een 
centrale rol. 

VOORDELEN
VAN GOOGLE 
CLOUD PLATFORM
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MARKETING 
DATA WAREHOUSE  
BOUWEN  

IN 5 SIMPELE STAPPEN



Door het bouwen van een marketing data 
warehouse met GCP geef je de 
organisatie en marketeers de 
klantinzichten die ze nodig hebben om 
hier vervolgens slim mee om te gaan en 
dit te gebruiken in marketing kanalen 
zoals search, display en e-mail. 
Uiteindelijk wil je zo relevant mogelijk zijn 
in je uitingen en je geld zo efficiënt en 
effectief mogelijk besteden aan de juiste 
persoon op de juiste plek.

Met behulp van van Google Cloud kun je 
dit realiseren. Het is o.a. mogelijk om web 
analytics data te combineren met CRM-, 
offline- en andere databronnen om het 
aankoopgedrag en toekomstige behoeften 
beter te voorspellen en relevante, 
intelligente aanbevelingen te doen.

Waar Google Cloud als data warehouse in 
het verleden voornamelijk werd gebruikt 
om data te verzamelen voor strategische 
en tactische analyses, rapportages en 
inzichten, is het nu ook mogelijk om deze 
waardevolle data te activeren.  

Data verzameling

Data transformatie

Data analyse

Data visualisatie

Data activatie

2

4

5

1

3

DATA WAREHOUSE
BOUWEN IN 5 
SIMPELE STAPPEN

De activatie kan bijvoorbeeld via het 
Google Cloud Tentacles framework. Dit 
framework heeft al een aantal standaard 
connecties met het Google Marketing 
Platform beschikbaar. Hierover lees je in 
de laatste stap ‘data activatie’ een stuk 
meer. 

Hoe we een marketing data warehouse 
bouwen leggen we uit aan de hand van 5 
simpele stappen:
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STAP 1: DATA VERZAMELING
De eerste stap is om uit verschillende bronnen 
relevante data te verzamelen en op te slaan in 
BigQuery, de cloud data warehouse oplossing 
van Google. 

Door klant-, product-, marketing- en (online) 
gedragsdata uit verschillende bronnen bij elkaar 
te brengen kun je relevante inzichten verkrijgen 
voor zowel interne als externe stakeholders, 
maar ook kanalen activeren en journeys 
vormgeven. 

Google Cloud heeft data connectors met Google 
producten zoals Analytics 360, Campaign 
Manager 360 en Display & Video 360, maar ook 
voor externe databronnen zoals Salesforce en 
Adobe. Hiermee zijn organisaties in staat alle 
mogelijke databronnen te integreren. Het is 
enorm belangrijk om stabiele data connecties te 
hebben, zodat data op elk moment beschikbaar 
en up-to-date is. 

Een voorbeeld: je wil niet dat een belangrijk 
dashboard het niet meer doet, omdat een data 
connectie niet meer werkt. 

Mocht je hier problemen mee hebben, zijn er 
verschillende manieren om correcte data te 
garanderen. 

DATA WAREHOUSE 
BOUWEN IN 5 
SIMPELE STAPPEN

Het zelf bouwen en het onderhouden van 
data connecties is iets waar je qua 
benodigde resources goed in kunt 
vergissen, vooral als het aantal connecties 
en de complexiteit toeneemt.
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Een belangrijke uitdaging voor organisaties 
is hoe ze een geïntegreerd beeld van hun 
klanten kunnen vormen via meerdere 
kanalen om hun koopgedrag en patronen 
beter te begrijpen.

Deze transformatie begint bij het 
identificeren en kwalificeren van de 
doelgroep om een volledig 360-graden en 
consistent beeld van de klant te creëren. 
Dit vereist het verbinden van identiteiten 
tussen online en offline databronnen, 
apparaten en apps op basis van de 
activiteiten van een individuele klant, vaak 
met een onbekende identiteit.

Google Cloud Platform heeft verschillende 
tools welke zich concentreren op data 
transformatie. Deze verschillen in de mate 
van complexiteit en in de taken welke zij 
vervullen. Zo is voor enkele van deze tools 
SQL kennis noodzakelijk, terwijl andere 
tools een meer eenvoudige interface 
hebben en gemakkelijker te gebruiken zijn. 
Op de volgende pagina zijn de vier 
belangrijkste tools van Google op het 
gebied van data transformatie uiteengezet. 

STAP 2: DATA TRANSFORMATIE
Als data uit verschillende bronnen 
beschikbaar is binnen BigQuery, is het 
noodzakelijk de ruwe data transformeren 
naar bruikbare data. Hierbij worden 
meerdere databronnen samengevoegd tot 
een dataset met een universele notatie. Je 
wil namelijk een bepaalde consistentie 
aanbrengen in de totale dataset om data te 
combineren en gemakkelijk analyses uit te 
kunnen voeren. 
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DATA TRANSFORMATIE MET GCP 
Om het transformeren van verschillende 
databronnen te faciliteren heeft het 
Google Cloud Platform een aantal 
data-transformatie tools beschikbaar. De 
een heeft een grafische interface (Data 
Fusion en Dataprep) en voor de andere 
(Dataflow & BigQuery SQL) is wat meer 
technische (programmeer-)kennis vereist.

1. CLOUD DATAPREP
Cloud Dataprep is een 
tool welke zich richt op 
het opschonen en voorbereiden van 
gestructureerde en ongestructureerde 
data voor analyse, rapportage en machine 
learning. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 
het verwijderen van overbodige data, het 
consolideren van datavelden, data 
transformatie, correcties en het 
gelijkstellen van dataformats. In de basis 
gaat het hierbij om het scheiden van de 
kwalitatieve data uit ruwe databestanden 
en samen te voegen tot een centraal 
databestand. Goed voorbereide data 
draagt bij aan de kwaliteit van de analyses 
welke hier in een later stadium mee 
worden gedaan. 

2. DATA FUSION
Data fusion is een 
service welke 
organisaties in staat stelt om 
data te transformeren zonder te coderen 
en vanuit een bron naar een doelplatform 
te brengen. Hierbij gaat het om een relatief 
eenvoudige service waarbinnen 
organisaties door middel van enkele 
klikken databronnen kunnen verbinden 
met de platformen waarbinnen deze data 
geactiveerd kan worden. 

3. CLOUD DATAFLOW
Cloud Dataflow is een 
data processing tool voor
 stream en batch data formats. Het 
programma is in staat real-time data vanuit 
verschillende bronnen om te zetten in 
bepaalde triggers richting andere 
platformen, business logica of aanvullende 
analyses. Zo kan actuele websitedata 
worden gebruikt om de content op de 
website aan te passen. In tegenstelling tot 
data fusion en dataprep vereist Cloud 
Dataflow SQL kennis bij de gebruikers van 
het platform. 

4. BIGQUERY SQL
BigQuery is het data 
warehouse binnen het 
Google Cloud Platform. 
Het stelt organisaties in staat data te 
transformeren en tevens te analyseren 
door middel van opgegeven berekeningen 
of door machine learning. Hiermee 
onderscheidt het zich van de eerder 
genoemde producten welke de 
beschikbare data enkel transformeren om 
elders geanalyseerd te worden. Door 
middel van BigQuery kunnen tevens 
dashboards worden gebouwd waarmee de 
inzichten uit BigQuery in de gehele 
organisatie kunnen worden gedeeld. 
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STAP 3. DATA ANALYSE
Wanneer de data is opgeslagen en 
getransformeerd is tot bruikbare data kun 
je aan de slag met de volgende stap: data 
analyseren en inzichten creëren, maar 
ook is de weg vrij voor het maken van 
forecasts en voorspelmodellen. 

Hier gaat menig marketeershart harder van 
kloppen en hier begint ook de 
onderscheidende factor van je 
(e-commerce) strategie. Elk bedrijf bouwt 
waardevolle data op, maar het gaat erom 
wat je vervolgens met deze data doet om 
je klant beter te begrijpen.

Allereerst is het mogelijk om met 
zogeheten ‘beschrijvende analyses’ 
actuele en historische data te analyseren 
om waardevolle klant- en marketing 
inzichten te realiseren. Ook kun je 
toekomstige resultaten voorspellen door 
‘predictive analyses’, vaak op basis van 
machine learning (ML). Op de volgende 
pagina’s lees je meer over de verschillende 
tools voor data analyse en veelgebruikte 
modellen.

DATA WAREHOUSE
BOUWEN IN 5 
SIMPELE STAPPEN
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TOOLS VOOR ANALYSES
Terwijl de meeste marketingorganisaties 
een sterke focus hebben op het uitvoeren 
van beschrijvende analyses, kan het 
verkrijgen van inzichten uit 
voorspelmodellen (predictive analyses) uit 
je marketing en klantgegevens juist veel 
extra waarde toevoegen aan je organisatie. 

Google Cloud Platform biedt diverse tools 
die gebruikt kunnen worden om 
voorspellende analyses te doen en 
beschikbare data te analyseren. Om 
predictive analyses uit te voeren, moeten 
geavanceerde technieken zoals 
statistische & machine learning analyses 
worden gebruikt. Zie hieronder een breed 
spectrum aan machine learning tools 
binnen Google Cloud. 

AI PLATFORM NOTEBOOKS & CLOUD 
MACHINE LEARNING ENGINE
Google Cloud’s 
Data analyse tools 
verschillen in de 
mate waarin zij flexibiliteit bieden. 
AI Platform Notebooks en Cloud ML Engine 
bieden hierbij de meeste flexibiliteit. 
Hierbinnen hebben organisaties volledige 
vrijheid en kunnen zij de krachtige 
infrastructuur en tools van Google 
gebruiken om modellen snel te trainen. Het 
gebruik van deze tools vereist diepgaande 
kennis van machine learning modellen. 

BIGQUERY ML
BigQuery ML staat aan 
de andere kant van het 
spectrum en is de plug 
& play variant die machine learning 

beschikbaar maakt voor een relatief grote 
groep. Een voordeel hierbij is dat BigQuery 
ML te gebruiken is met gebruik van SQL 
(welke bij veel analisten bekend is) en 
geen python of javascript gebruikt dient te 
worden. Hiermee is het relatief eenvoudig 
in gebruik. 

Tot slot verhoogt het de snelheid van data 
analyse doordat analyses direct in het data 
warehouse plaatsvinden, er hoeven dus 
geen data exports vanuit Google Cloud 
naar een machine learning Platform plaats 
te vinden. Dit verlaagt risico’s en kosten. 
Het nadeel van BigQuery ML is dat de 
mogelijke modellen beperkt zijn en dat je 
het model beperkt kunt optimaliseren. 

CLOUD AUTOML
AutoML zit tussen 
BigQuery en de andere 
machine learning tools in. Dit is een 
product dat een groot deel van de 
tijdrovende stappen in het zelf bouwen van 
een model automatiseert. Hierdoor biedt 
het groot gemak zonder al te veel in te 
boeten in flexibiliteit. Dit product stelt 
developers met beperkte expertise op het 
gebied van machine learning in staat om 
bestaande modellen van hoge kwaliteit te 
trainen. Dit product kan bijvoorbeeld 
gebruikt worden afbeeldingen te 
analyseren via standaard of aangepaste 
modellen. Hiermee kunnen afbeeldingen 
worden gecategoriseerd in bestaande of 
specifiek voor de organisatie aangemaakte 
categorieën. Ook kan binnen een tekst taal 
of bijvoorbeeld sentiment worden herkend.   
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Hieronder zie je hoe technische vaardigheid van een specialist of team (beginner tot 
expert) zich afzet tegen de verschillende machine learning tools die beschikbaar zijn. 
De tools kunnen worden gebruikt om zowel predictive als beschrijvende analyses te 
maken. Hieronder vind je een aantal veelgebruikte modellen die wij vaak inzetten 
voor onze klanten om het wat concreter te maken. Je kunt de uitkomst van een 
model visualiseren en uiteindelijk activeren in je marketingkanalen. 

PURCHASE PREDICTION MODEL
Voorspellen of en wat een klant zal gaan 
kopen kan erg handig zijn om bijvoorbeeld 
op een slimme manier voorraad te 
voorspellen of de juiste marketingmix en 
promoties te creëren om het koopgedrag 
positief te beïnvloeden.

PURCHASE PREDICTION MODEL
Met behulp van een Customer Lifetime 
Value (CLV) model kan de (toekomstige)  
waarde van een klant worden bepaald. 
Hiermee stel je vast hoeveel je kunt 
uitgeven om klanten te werven op de 
lange termijn, waarbij je rekening houdt 
met de herhaalaankopen van de klant. 

Je kunt het gedrag van bezoekers ook 
voorafgaand aan de aankoop analyseren 
om te kijken wat de potentie is op basis 
van het gedrag van eerder gedane 
aankopen (PCLV).

CHURN MODEL
Slimme organisaties gaan klantverloop 
(churn) te lijf door de zogenoemde 
‘churn rate’ te voorspellen en gerichte 
marketingacties op te zetten om 
twijfelende klanten aan zich te blijven 
binden.

RFM MODEL
Met een RFM analyse wordt gemeten 
hoe vaak en frequent een klant een 
aankoop heeft gedaan binnen een 
bepaalde periode en wat de klant 
daarbij heeft besteed. Met deze 
uitkomst verkrijgt men inzicht in de 
waarde van de klant en kan het 
klantenbestand gesegmenteerd 
worden. Het doel hiervan is om 
effectieve marketing keuzes te maken.
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STAP 4. DATA VISUALISATIE
De vierde stap op weg naar een data 
warehouse is om opgebouwde analyses en 
inzichten, bijvoorbeeld het gedrag van je 
website bezoekers en klanten, te 
visualiseren. 

Je wil dashboards realiseren die bruikbaar 
zijn voor zowel marketeers als directie met 
actiegerichte inzichten. Hierdoor is 
iedereen in staat om datagedreven 
beslissingen te nemen. Er zijn tools voor 
dashboarding, zoals Google Data Studio 
waar BigQuery een native integratie mee 
heeft. 

Maar het is ook mogelijk om externe tools 
eenvoudig te koppelen met BigQuery. De 
meeste visualisatie tools hebben een 
standaard koppeling met BigQuery, denk 
bijvoorbeeld aan Microsoft PowerBI of 
Tableau. 

DATA WAREHOUSE
BOUWEN IN 5 
SIMPELE STAPPEN
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Ook is het mogelijk om business data (bijv. 
slimme productfeeds) toe te voegen om 
automatisch wijzigingen in biedingen door 
te voeren en advertenties nog meer 
personaliseren. Uiteraard kan dit alles 
geautomatiseerd worden vanuit het data 
warehouse.

Voor veel klanten verrijken we de audience 
strategie met doelgroepsegmentaties die 
we vanuit Google Cloud doorschieten naar 
Google Analytics 360 en/of direct naar de 
marketing kanalen & tools zoals:

● Google Ads 
● Facebook
● Selligent

Om uiteindelijk nog relevanter te zijn in 
search, e-mail, display en video ads. Je 
kunt doelgroepen toevoegen om te 
targeten of juist uit te sluiten en hiermee 
geld te besparen.

STAP 5.  DATA ACTIVATIE 
Hoewel het visualiseren van je data een 
geweldige manier is om inzichten te 
genereren en te delen is het ook mogelijk 
om de inzichten te gebruiken bij de opzet 
en optimalisatie van toekomstige 
campagnes. 

Je kunt de performance en relevantie van 
je marketing kanalen bijvoorbeeld 
verbeteren door het toevoegen van 
doelgroepen waarop specifiek getarget 
kan worden. 
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STARTEN MET 
GOOGLE CLOUD
PLATFORM  

HET ORGANISATORISCHE ASPECT 



Het starten met een centraal data warehouse vraagt naast 
technische vaardigheden ook om een centrale, 
afdelingsoverstijgende aanpak.

Voor het slagen van de implementatie van het Google Cloud 
Platform binnen een organisatie is het organisationele aspect 
even belangrijk als de technische set-up. Voordat gestart wordt 
met de technische implementatie dienen organisaties te bepalen 
wat het doel is van de implementatie en hoe de aanpak eruit 
gaat zien door middel van een roadmap. Onderstaand overzicht 
kan als hulpmiddel dienen om een cloud for marketing roadmap 
op te maken. 

EEN DATA
WAREHOUSE OVERSTIJGT 
AFDELINGEN
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Basic audience insight & 
segmentation

Basic CRO insight, ideation & 
segmentation

BigQuery setup & training

Best practice GA implementation

Propensity & LTV Modelling

Advanced journey & 
behaviour analysis

Model driven personalisation

Incorporate CRM data in GCP Deploy automation platform in GCP

Rollout best practice across additional domains & apps

Short Term Medium Term Long Term



AANPAK
Om van de implementatie van een het 
GCP een succes te maken dienen 
organisaties een aantal fases te 
doorlopen. Dit start met een heldere 
scope van het project en eindigd met 
een pilot die de waarde van het platform 
aantoont. Binnen dit proces zijn vijf fases 
te onderscheiden welke hierna kort 
worden beschreven. Per fase worden in 
onderstaand overzicht de acties en 
uitkomsten weergegeven. 

SCOPE 
Binnen de scope fase, welke bestaat uit 
verschillende gezamenlijke sessies, 
moet worden bepaald wat de 
doelstelling is van het Google Cloud 
Platform. Hierbij is het belangrijk om de 
business case duidelijk te benoemen en 
de planning vast te leggen. Maak hierbij 
onderscheid tussen lange-, middellange- 
en lange termijn projecten. Het is in dit 
stadium essentieel een breed draagvlak 
te creëren en personen uit verschillende 
lagen van de organisatie te betrekken. 

DATA SET-UP
De data set-up bestaat uit het 
identificeren, auditen en koppelen van 
de databronnen welke benodigd zijn 
voor het succesvol implementeren van 
de geïdentificeerde use-cases. Hierbij 
is het van belang dat er een duidelijk 
beeld bestaat van de beschikbare data, 
datastromen en de wijze waarop data 
is georganiseerd. Om dit op een goede 
manier te organiseren, moeten 
verschillende data-silo’s worden 
geïdentificeerd en moet worden 
bepaald wie in de toekomst met de 
data dienen te werken. Wanneer dit 
inzichtelijk is, kan worden bepaald wie 
er in dit stadium betrokken moeten 
worden. 

SOLUTION DESIGN
Wanneer de juiste data beschikbaar is, 
kan gekozen worden op welke manier 
data wordt geprepareerd (zodat data 
bijvoorbeeld op dezelfde wijze is 
gestructureerd), kan bepaald worden 
wat de gewenste output is en welke 
modellen aansluiten bij de 
gedefinieerde use-cases. 

● Gezamenlijke 
workshop
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development

Pilot &
uitvoering

● Project scope & 
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● Business case

● Audits bestaande 
systemen (GA, Cloud, 
ect.)

● Systemen & 
connecties aanmaken

● (Google Analytics) data 
geoptimaliseerd & 
betrouwbaar voor model

● Benodigde databronnen 
beschikbaar & 
gekoppeld

● ML Model ontwerpen 
en of selecteren

● Input data prepareren 
voor model

● Verwachte output & 
succes matrics 
bepalen

● ML Model trainen

● Uitgewerkt plan voor ML 
model, planning & 
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● Plan voor uitkomsten van 
het model & de inzet van 
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● Data (pipeline) 
preparatie

● ML Model 
ontwikkeling & 
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● ML Model valideren

● Werkend model

● Technische uitwerking & 
implementatie afgerond

● Audiences koppelen 
aan kanalen

● Test en of controle 
opzet uitwerken

● Media plan

● Analyse & potentie

● Set up loop

● Evaluatie sessie & 
presentatie



Het prepareren van de data en het 
selecteren van de juiste modellen vereist 
een hecht team met kennis van dit 
onderwerp. Voor het definiëren van de 
gewenste output is bovendien enige 
kennis van de platformen waarbinnen de 
data wordt geactiveerd noodzakelijk. In dit 
stadium kan het noodzakelijk zijn externen 
met de juiste kennis en ervaring aan te 
haken. Ook is het in deze fase belangrijk 
om een uitgewerkt plan te maken inclusief 
een planning en verantwoordelijkheden.

SOLUTION DEVELOPMENT
Vervolgens kan gestart worden met 
data-preparatie, kunnen modellen 
uitgewerkt en gevalideerd worden. In dit 
stadium staat een test & learn cultuur 
centraal. Het doel is niet om in één keer 
het perfecte model te bouwen, maar om in 
een korte periode verschillende 
mogelijkheden te proberen om tot de 
optimale uitkomst te komen. 

Hierbij ligt de focus op technische 
uitwerking en implementatie. 

PILOT EN UITVOERING
Nu de infrastructuur gereed is, kan een 
start worden gemaakt met de eerste 
testen. Bij technische projecten als een 
data warehouse kiezen veel organisaties 
een aanpak waar de technologie voorop 
staat, zo worden er mooie platformen 
gebouwd, maar is er te weinig focus op de 
krachtige use-cases. 

Hierbij is het belangrijk de time-to-value te 
beperken. Start met gerichte use-cases en 
probeer niet direct alle data-uitdagingen te 
verhelpen. In latere stadia kan het data 
warehouse verder worden uitgerold, 
kunnen kinderziekten worden verholpen 
en kan de waarde worden vergroot. 
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GOOGLE CLOUD
MARKETING
USE-CASES  

LEER VAN CANON, HEMA EN T-MOBILE



CANON
SINGLE VIEW OF
THE CUSTOMER

UITDAGING
Canon moest zijn gehele B2C strategie, 
bestaande uit productontwikkeling tot retail 
experience van consumenten herzien. Om dit 
tot een succes te maken moest een 360 
graden beeld van de klant worden 
gerealiseerd, moesten inzichten worden 
verkregen en moesten marketing kanalen 
dusdanig worden ingericht dat er 
betekenisvolle interacties met de consument 
moesten worden aangegaan. Dit terwijl de 
data van Canon in verschillende silo’s was 
opgeslagen zonder gemeenschappelijk id 
welke gebruikt werd in al deze systemen.

AANPAK
Merkle bouwde een best-in-class CRM 
ecosysteem waarbinnen Canon’s 
consumenten database werd geïntegreerd met 
een multi-channel campagne management 
platform waarbij gebruik werd gemaakt van de 
infrastructuur van Google Cloud. Door het 
integreren van Canon’s offline en online data 
binnen het CRM ecosystem kan het team 
gemakkelijk beschikken over gebruikersdata, 
analytics inzichten en reporting in één 
systeem.

Het gebruik van Google Cloud stelt Canon in 
staat offline- en online databronnen te 
integreren. Hierbij werd zowel data van Canon 
als data van haar partners geïntegreerd. 
Hiermee was Canon ontstond de mogelijkheid 
data uit Google Cloud te gebruiken voor 
universele klantprofielen gebaseerd op 
real-time consumenten gedrag. Binnen Google 
Cloud werden koppelingen gemaakt met 
Canon’s customer data platform, met M1 
identity, Merkle’s identity resolution platform, 
en Oracle Marketing Cloud

RESULTAAT
Merkle implementeerde 50 verschillende 
databronnen in Google Cloud en onboarde 
hiermee 24 miljoen unieke klantprofielen 
vanuit ruim 10 jaar CRM data. 750.000 
gebruikers vanuit het data warehouse werden 
in 30 nieuwe campagnes bereikt met 
gepersonaliseerde content over verschillende 
kanalen.

“Google Cloud and Merkle played a big role helping us advance Canon’s B2C strategy. 
Google provided us the scalable platform, while Merkle leveraged its marketing and data 
management expertise to build a holistic solution that drives world-class omnichannel 
customer experiences”.

Michael Lebron, 
Sr. Director, IT innovation Center, Canon
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4
2. PERSONALISATIE VAN ADVERTENTIES
Ook algemene advertenties worden voortaan 
gepersonaliseerd op basis van de favoriete 
productcategorieën van de klant, zoals baby, mode, 
etc. 

3. GENERIEK ADVERTEREN
Via Google Cloud, en de Google Marketing Stack 
combineren we vervolgens de ‘first party data’ met 
‘third party look-a-likes’. Zo bereiken we naast top 
kopers ook potentiële klanten van HEMA, die qua 
online gedrag heel erg lijken op de HEMA fans. Ook 
zij krijgen voortaan meer relevante digitale 
advertenties te zien op basis van generiek 
zoekgedrag, performance en betere segmentatie 
door het gebruik van auction time biedstrategieën.  

RESULTAAT
● Binnen de digital replacement campagne 

plusten de online omzet en verkopen in de 
winkel maar liefst 714% (ROAS 1.097%); 

● Binnen de generieke advertenties was een 
omzetstijging van 159% zichtbaar; 

● De personalisatie van advertenties zorgde voor 
een +43% hogere CTR; 

● Zo zijn meer gebruiksgemak en meer bezoekers 
verantwoordelijk voor nog ‘Meer HEMA’! 

Deze succesvolle case is tijdens de Dutch Search 
Awards 2020 in de prijzen gevallen met 2 awards: 
Beste gebruik van data en beste PPC B2B 
campagne. Ook heeft deze case in 2021 een 
gouden Dutch Interactive Award (DIA) gewonnen in 
de categorie Data.

UITDAGING
Om de beste omnichannel-ervaring te bieden is het 
essentieel om een holistisch beeld te krijgen van 
zowel online als offline verkoop. Daarnaast maakt 
het brede assortiment het lastig om effectief te 
adverteren, aangezien er op elke productcategorie 
wel specialistische partijen actief zijn. De uitdaging 
voor HEMA ligt dan ook bij het relevant inkopen van 
generieke zoektermen om via deze weg nieuwe 
bezoekers naar de website én naar de winkel te 
leiden. 

AANPAK
We combineren online- en offline data op 3 
manieren voor online activatie. Bronnen met online 
gebruikersdata (zoals websiteverkeer, 
aankoopgedrag, locatiedata op basis van GPS) en 
offline koopgedrag (zoals aankoopdata op basis van 
de klantenpas) worden gecombineerd tot een 
Single View of the Customer (SVC). Middels een 
RFM model is de klantdata geanalyseerd en weten 
we precies wie de meest waardevolle HEMA 
klanten zijn, hoe we ze kunnen activeren én 
potentiële HEMA klanten bereiken.   

1. DIGITAL REPLACEMENT
Voorheen was de fysieke folder een belangrijk 
kanaal, maar met de Single View of the Customer 
kunnen we veel relevanter zijn in de boodschap 
naar bestaande HEMA klanten. We weten immers 
precies wie wanneer iets koopt en wat de favoriete 
vestigingen zijn. Als we deze kennis combineren 
met generieke zoekopdrachten en actuele 
aanbiedingen, ontstaat een veel relevantere 
boodschap voor bestaande HEMA klanten. Doordat 
vervolgens de kassabon-data gekoppeld is aan de 
'Meer HEMA' pas worden zowel de online omzet als 
de werkelijke winkelomzet meegenomen tijdens het 
optimaliseren van de online kanalen.
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4
T-MOBILE
GOOGLE CLOUD PLATFORM

AANPAK
Samen met Merkle heeft T-Mobile een nieuw 
toekomstbestendig Google Cloud omgeving 
ontworpen en geïmplementeerd met de 5-stappen 
benadering van de Merkle Mindset. Voor een 
toekomstbestendig platform moet o.a. gedacht 
worden aan een goede infrastructuur, monitoring, 
logging en gebruikersbeheer. Merkle verzorgt 
deze elementen in de GCP hosting service voor 
T-Mobile. Hiermee wordt T-Mobile ontlast op 
zaken als support, IT, security en 
gebruikersbeheer. Na de implementatie van de 
nieuwe Google Cloud omgeving zijn de bestaande 
Google Cloud projecten gemigreerd en zijn er 
nieuwe integraties gebouwd die ondersteunen bij 
de data en transformatie strategie van T-Mobile. 

RESULTAAT  
De nieuwe Google Cloud omgeving van T-Mobile 
is nu toekomstbestendig, flexibel en gemakkelijk 
uit te breiden. Het staat inmiddels live met 
geautomatiseerde processen en integraties met 
omliggende systemen en platformen van T-Mobile 
(zoals Selligent, Blueconic, Google Analytics, GMP 
en Facebook Ads). 

Daarnaast heeft T-Mobile nu alle analysegegevens 
beschikbaar, waardoor analyse, visualisatie en 
activering nog gemakkelijker is! 

T-Mobile is het perfecte voorbeeld waarbij de klant 
eerst zelf op onderzoek is gegaan om te 
experimenteren binnen de Google Cloud 
omgeving. In verschillende testomgevingen 
hebben zij inzichten opgedaan over wat er 
allemaal mogelijk is, waar de behoeften vanuit 
T-Mobile liggen en hoe effectief het Google Cloud 
Platform (GCP) is. 

UITDAGING
Met deze kennis heeft T-Mobile besloten om het 
Google Cloud Platform toekomstbestendig te 
maken, met als resultaat dat T-Mobile, gezamenlijk 
met Merkle, een nieuwe Google Cloud omgeving 
heeft ontworpen en geïmplementeerd heeft die 
klaar is voor de toekomst.

T-Mobile is één van de grootste telecom providers 
van Nederland. Zij maken gebruik van het Google 
Cloud platform voor data verzameling, 
transformatie, analyse, visualisatie, verrijking en 
activering. 

Ze remarketen Selligent segmenten bijvoorbeeld 
op Google Ads & Facebook, of maken Google 
Analytics & Blueconic (web en app) data in één 
datavisualisatie omgeving inzichtelijk. Door te 
experimenteren in verschillende ad-hoc projecten 
liep T-Mobile tegen beperkingen aan; het gebruik 
van het platform nam toe en de huidige inrichting 
van het platform was niet toekomstbestendig.
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INZICHT IN CAPABILITIES, TOOLS EN 
SKILLS
Onze ervaren consultants helpen je bij het 
organiseren van jouw digitale marketing. 
Hierbij ondersteunen wij door je inzicht te 
geven in de huidige en benodigde 
capabilities, tools en skills. 

Wij helpen je om te bepalen hoe jij je data 
warehouse het best kunt inrichten. We 
helpen je met:
● Selectie van de juiste modules en 

implementatie van het Google Cloud 
Platform;

● Het opstellen en uitvoeren  van 
use-cases;

● De implementatie van het Google Cloud 
Platform binnen de gehele organisatie;

● Activatie van de inzichten vanuit het 
Google Cloud Platform binnen 
verschillende kanalen.

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?
● Transparantie in alles wat we doen;
● Samenwerking, geen controle;
● Flexibiliteit in de samenwerking;
● Brede en diepe expertise.

Merkle heeft partnerships met 
vooruitstrevende, leidende bedrijven op het 
gebied van analytics en business 
intelligence, marketing technologie, media 
technologie en data, zoals Google, Adobe, 
Salesforce, Microsoft, Facebook, Selligent, 
Amazon.com en Relay42.  

 

OVER MERKLE
Merkle is een toonaangevend Customer 
Experience Management (CXM) bureau. In 
nauwe samenwerking met onze klanten en 
partners combineren we CRM, Media en 
Creativiteit om meer klanten te helpen hun 
marketing echt mensgericht te maken. Ons 
doel is om merken in staat te stellen een 
unieke, gepersonaliseerde klantervaring 
(Customer Experience) over platformen en 
apparaten heen te creëren die levert wat 
klanten willen, verwachten en hen af en 
toe zelfs verrast. Altijd gedreven door data, 
ondersteund door technologie, bewezen 
door prestaties en gevoed door creativiteit.
Meer weten? www.merkle.nl 

Richard Vis
Product Lead Programmatic 
Advertising
rvis@merkleinc.com

Antoine Mes
Strategy Consultant
ames@merkleinc.com

Ted Hartkamp
Digital Strategy Consultant
thartkamp@merkleinc.com

AUTEURS 
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