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Door de strengere privacy regelgeving, de veranderende 
publieke opinie ten opzichte van privacy, Apple’s 
Intelligent Tracking Prevention (ITP) en andere browser 
updates, is de toekomst van de cookie behoorlijk onder 
druk komen te staan en de effectiviteit afgenomen. 
Google roept dat third-party cookies volgend jaar niet 
meer bestaan en wat betreft Apple zijn ze al dood. 

Meten is weten, dat is een van de voordelen van het 
internet, zo ook in binnen online marketing. Gaat nu 
alles stuk? Nee. Gaat er veel veranderen? Ja, maar het 
opent ook veel nieuwe deuren, die het mogelijk maken 
de voordelen van meetbaarheid en targeting op een nog 
sterkere manier uit te voeren. 

Daarom is het tijd om een nieuw tijdperk in te luiden waar 
privacy en transparantie enorm belangrijk zijn om het 
vertrouwen van je klanten en bezoekers terug te winnen 
en zelf meer de controle hebben over welke gegevens ze 
delen met welke bedrijven. 

• In 2023 zal Google het gebruik van third-party cookies 
blokkeren in Chrome, net als andere grotere browsers, 
zoals Firefox en Safari. 

• Het stopzetten van de ondersteuning van cookies van 
third parties zal een grote impact hebben voor zowel 
consumenten als voor adverteerders en uitgevers.  

• Het is dus tijd om deze kans aan te grijpen om een 
meer gepersonaliseerde online ervaring te creëren, 
in combinatie met meer controle, transparantie en 
respect voor privacy.  

• Om deze verandering in goede banen te leiden, moet 
de focus liggen op: 

• Een first-party data strategie; 
• Het realiseren en implementeren van een 

identity strategie; 
• Het bouwen van een moderne, data- 

driven tech stack. 

TAKEAWAYS EN 
ADVIEZEN
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In januari 2020 kondigde Google zijn plannen 
aan om de ondersteuning van third-party 
cookies in Chrome (goed voor meer dan 
65% van het wereldwijde marktaandeel van 
internetbrowsers) tegen 2022 geleidelijk 
af te bouwen. In juni 2021 stelde Google de 
uitschakeling uit tot 2023, zodat bedrijven 
en uitgevers meer tijd kregen om zich aan 
te passen. Dit betekent dat vanaf 2023 alle 
grote browsers (Google Chrome, Firefox, 
Safari) het gebruik van third-party cookies 
zullen blokkeren. Het zal dus onmogelijk zijn 
om deze data, die momenteel essentieel is 
voor bijvoorbeeld retargeting, te verzamelen, 

waardoor adverteerders hun processen en 
data anders dienen in te richten. Bedrijven 
moeten zich voorbereiden en aanpassen aan 
de evolutie van personalisatie-oplossingen om 
klaar te zijn voor de toekomst.  

Voor marketeers komt het einde van 3rd 
party cookies niet als een verrassing. In 
feite is het digitale ecosysteem sinds het 
laatste decennium al erg veranderd en is de 
beweging naar meer privacy en controle voor 
consumenten onomkeerbaar. 

Internetbrowsers begin-
nen in te grijpen. Apple 

is de eerste die actie on-
derneemt door de duur 

van third-party cookies te 
beperken tot 24 uur en 
die van first-party cook-

ies tot 30 dagen.

GDPR van kracht. Als 
de cookie een individu 
identificeert, wordt het

beschouwd als per-
soonsdata en dus 

onderworpen aan de 
GDPR.

Firefox kondigt 
verbeterde track-

ing-bescherming aan.

Safari bijgewerkt met 
Intelligent Tracking

Prevention 2.0, waar-
mee third-party cook-
ies geleidelijk worden 

afgeschaft.

CCPA wordt officieel 
van kracht. Google 
kondigt aan dat het 

tegen 2022 third-party 
cookies in Chrome zal 

verbieden.

Apple IDFA opt-in eis 
wordt ingevoerd.

Firefox verbiedt stan-
daard third-party cookies
gevolgd door Microsofts 

browser Edge.
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HET EINDE VAN
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FIRST-PARTY COOKIES

First-party cookies worden geplaatst en 
gebruikt door de website zelf die wordt bezocht 
en bevatten dus hun domeinnaam. Ze worden 
gebruikt o.a. om analytische data te verzamelen, 
belangrijke informatie op te slaan (bijv. items 
die aan het winkelwagentje zijn toegevoegd, 
gebruikersvoorkeuren, taalinstellingen, enz.) en 
vele andere functies uit te voeren die bijdragen 
aan een geoptimaliseerde user experience. 
Geen enkele andere partij heeft rechtstreeks 
toegang tot de first-party cookies die door een 
site zelf worden geplaatst. First-party cookies 
blijven een waardevol (hoewel vaak nog 
onderbenut) element van de first-party klantdata 
van merken.  

THIRD-PARTY COOKIES

Third-party cookies worden geplaatst door 
andere sites dan die waarmee de 
gebruiker rechtstreeks communiceert, meestal 
wanneer een advertentie op de pagina wordt 
getoond, maar ook door het gebruik van 
onzichtbare trackingpixels en andere middelen. 
Ze worden gebruikt voor het delen van 
gebruikersinformatie tussen verschillende sites, 
retargeting en het volgen van gebruikersgedrag 
op elke site waar de third-party server 
advertenties plaatst. Third-party cookies zullen 
tegen 2023 geleidelijk worden afgeschaft 
door Google in zijn Chrome-browser, en zijn 
al standaard geblokkeerd in andere browsers 
zoals Safari en Firefox. 
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WAT ZIJN
COOKIES?
Cookies zijn bestandjes die door de browser 
van de gebruiker op zijn/haar computer, 
mobiel, tablet of een ander apparaat worden 
geplaatst wanneer hij/zij een website 
bezoekt. De cookies maken het mogelijk 
om data te verzamelen en op te slaan van 
bezoekers van de website zoals voorkeuren 
en surfgedrag. Er zijn twee soorten cookies, 
met verschillende use cases: de first-party 
cookie en de third-party cookie. Alleen de 
third-party cookie, die door derde partijen 
worden geplaatst, zullen verdwijnen. 
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Niemand kan het nut van third-party cookies in 
het advertentie-ecosysteem in twijfel trekken, 
maar hun imago bij de consument is in de loop 
der tijd verslechterd. Gebruikers hebben geen 
zicht op welke bedrijven hun data verwerken, 
zelfs niet nadat ze GDPR-toestemming hebben 
gegeven. Dit leidt meestal tot twee dingen: 

1. Consumenten voelen een schending 
van hun privacy. Ze krijgen bijvoorbeeld 
hypergetargete en herhalende advertenties 

te zien van organisaties die ze niet eens 
kennen.   

2. Consumenten gebruiken steeds meer ad 
blockers om niet continue geconfronteerd 
te worden met advertenties. Dit vormt een 
bedreiging voor zowel het succes van 
online advertising als het bedrijfsmodel 
van uitgevers die afhankelijk zijn van 
advertentie-inkomsten voor het maken van 
online content.  

Het stopzetten van de ondersteuning van third-party cookies zal dus een grote impact hebben  
op het hele advertentie-ecosysteem:

WAAROM VERDWIJNEN 
COOKIES EN WAT IS DE 
IMPACT?

W
IE

W
AT

UITGEVER
Daling van inkomsten die zijn 

verzameld via partnerships met third-
party dataleveranciers 

Nieuwe strategieën nodig om 
inkomsten te genereren uit 

de data van bezoekers

CONSUMENT
Meer controle en transparantie 

over de data die zij delen, minder 
gepersonaliseerde ervaring buiten de 

website van een organisatie

ADVERTEERDER
Afname van third- party audiences 

Nieuwe strategieën nodig voor 
prospecting campagnes 

Nieuwe manieren nodig om 
audience te verzamelen 

en te segmenteren 
METEN

Meetsystemen op basis van 3rd party 
cookies moeten worden herzien: 

Aandacht voor meten van 
campagnes, multi touch 

attribution, digitale en cross-
media merklift

TECHNOLOGIE
Strategie moet worden herzien voor: 

DSP- en DMP-oplossingen (audience 
targeting)

Ad tech en ad buying 
oplossingen (performance 

tracking en targeting)

 

KANALEN
Sterke impact op: 

Display – Programmatic:  Advertenties 
die zwaar leunen op third-party 

cookies 

Search & Social: Gebruik 
van third-party cookies 

voor retargeting
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KLAAR VOOR HET
COOKIELESS TIJDPERK
De geleidelijke afschaffing van third-party 
cookies in 2023 leidt tot de volgende vragen: 
Hoe kan ik de beschikbare data (bijv. first-party) 
gebruiken om gepersonaliseerde ervaringen te 
leveren? Wat is de vervangende technologie of 
technologieën voor 3rd party cookies? 

In feite is er op dit moment nog geen 
consensus en een recent onderzoek* toont aan 
dat:  

• 77% van de uitgevers toegeeft dat ze de 
implicaties van alle branche-initiatieven niet 
volledig begrijpen; 

• 49% zegt de impact te begrijpen, maar 
nieuwe oplossingen zijn onduidelijk;  

• 18% is zich enigszins bewust van de 
problematiek, maar weet niet hoe hun 
business zal worden beïnvloed; 

• 10% heeft beperkte tot geen kennis over de 
cookieloze toekomst.  

De oplossing die Google voorstelt en die deel 
uitmaakt van Google’s ’Privacy Sandbox’-
initiatief, is gebaseerd op wat Google het 
’Federated Learning of Cohorts’ noemt: in 
plaats van individueel te worden gevolgd, 
worden gebruikers gegroepeerd in cohorten 
met vergelijkbare kenmerken (op basis van hun 
browsegeschiedenis, zoals verzameld door de 
internetbrowser Google Chrome). 

Deze oplossing is nog niet getest in 
Europa, omdat wordt betwijfeld of deze in 
overeenstemming is met de GDPR. Geen 
enkele andere browser dan Chrome is van plan 
deze oplossing toe te passen. 

* Teads study conducted between March 23 to April 14, 
2021 over 451 respondents
** IDFA (Identifier For Advertisers): random device identifier 
assigned wby Apple to a user’s device. Advertisers 
use this to track data so they can deliver customized 
advertising. The IDFA is used for tracking and identifying a 
user without revealing personal information.

“At least 50% of publishers 
are worried about the poten-
tial impact of the disappear-
ance of third-party cookies 
(but also of IDFA or Device 
IDs**) on their advertising 

revenue.”
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Het antwoord is niet simpelweg nieuwe 
manieren te vinden om dezelfde dingen te 
doen. Het is tijd om deze kans te grijpen 
en nieuwe, meer gepersonaliseerde online 
ervaring te creëren, in combinatie met meer 
controle, transparantie en met respect voor 
privacy. 

Organisaties moeten zich ontwikkelen, 
aanpassen en langetermijnstrategieën 
ontwikkelen om groei te blijven stimuleren 
met behulp van moderne “next-generation” 
customer data platforms, identity oplossingen 
en measurement toepassingen.  

Het belangrijk om te onthouden dat: 
• First-party data essentieel wordt. 
• Identificatie DE ruilwaarde is op het internet. 

Identity resolution is dan ook een essentieel 
onderdeel van de marketing technology 
capabilities binnen  een organisatie. 

• Om waarde uit data te halen met een 
verbeterde klantenbinding is een data 
gedreven strategie en een moderne 
technology stack nodig. 

HOE LEID JE 
DE VERANDERING
IN GOEDE BANEN?

TOP 3 FOCUS GEBIEDEN

1st party data

Maak gebruik van je eigen 
data om de kennis over jouw 

klanten te verrijken en je 
targeting en content proces te 

verfijnen.

Identity strategy 

Implementeer een fundament 
gebaseerd op 1st party 

person-based identity om 
gepersonaliseerde ervaringen 
over kanalen heen mogelijk te 

maken.

Technology

Bouw een data-gedreven, 
moderne technology stack om 
jouw marketingprogramma’s 

te koppelen, orkestreren, 
activeren en te meten.
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Het is belangrijk om controle te hebben 
over jouw first-party data. Om hier succesvol 
in te zijn zal je de juiste tools voor het 
vastleggen van data nauwkeurig, zorgvuldig 
en grondig moeten implementeren. Deze 
data kan dan worden ingezet voor targeting 
en personalisatie voor gebruikers die 
bijvoorbeeld al contact hebben gehad met 
jouw merk. 

Om deze data ook daadwerkelijk te mogen 
gebruiken voor marketingdoeleinden, 
moet je investeren in de juiste oplossingen 
om deze toestemming vast te leggen. De 
implementatie van consent management 
in een platform voor klantdata stelt jou in 
staat om de toestemming van jouw klanten 
en prospects te beheren en te benutten en 
tegelijkertijd meer inzichten uit je klantdata te 
halen. 

Door deze tools in te zetten in combinatie 
met first-party cookies en non-cookie 
identifiers kun je een begin maken met het 
verbeteren van de ervaring voor klanten 
d.m.v. personalisatie van advertising, website-
ervaringen en op toestemming gebaseerde 
kanalen. 

Veel organisaties hebben echter moeite om 
de juiste waarde uit hun investeringen te 
halen, omdat de data die nodig is om deze 
mogelijkheden ten volle te benutten, vaak niet 
ontsloten is. Het samenvoegen en actionalbe 
maken van first-party data is van cruciaal 
belang om directe relaties met consumenten 
op te bouwen en waarde te creëren met een 
verbeterde customer engagement. 

“First-Party data will reign 
supreme for marketers in 

2021.”
2020 Forbes “Marketing Trends for 2021”

“36% of execs said im-
proving the quantity and 
quality of their first-party 
data was critical for their 

brands.”
2019 Winterberry Group “Outlook for Data” 

Survey

NEEM DE 
CONTROLE 
OVER JOUW 
FIRST-PARTY 
DATA
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Klanten hebben nu meer dan ooit contact met 
merken via verschillende kanalen en platforms. 
Daarom is het verzamelen en beheren van 
identity data over deze touchpoints heen, in 
een tijdperk waarin third-party cookies en 
devices-ID’s worden afgeschreven, een eerste 
vereiste om cross-channel, geïntegreerde 
en gepersonaliseerde ervaringen te kunnen 
leveren en tegelijkertijd media targeting 
toekomst-bestendig te maken.  

Om succesvol te zijn, moeten organisaties 
weten of ze alle identity touchpoints in hun 
bedrijf en bij hun partners verzamelen en 
volledig benutten. Ze moeten ook de 
privacyregels en best practices voor  

consumerdata opnemen als onderdeel van hun 
strategie voor identity resolution om compliance 
te garanderen.

Jouw identiteitsstrategie moet je in staat stellen 
om: 
• De huidige stand van zaken op het  

gebied van identity, technologie, organisatie 
en privacy goed te begrijpen. 

• Actieplannen te maken voor een 
doelgerichte identity mananagement 
oplossing strategie.

• Jou in staat te stellen via meerdere kanalen 
met jouw doelgroepen in  
contact te komen met een uniforme aanpak. 

HET IS TIJD OM EEN STERKE
IDENTITY STRATEGY TE BOUWEN

DE MERKLE IDENTITY SOLUTION AANPAK

Data Ingestion &
Management

Correcte dataverzameling en 
-beheer vormen de kritieke eerste 
stappen in elke Identity-oplossing. 
Voordat er iets anders kan geb-
euren, moet worden voldaan aan 
passende normen voor 
data-kwaliteit en compliance.

• Consent verzameling
• Uitgebreide dataverzameling
• Standaardisering van data
• Privacyveilige opslag
• Data hygiëne
• Pseudonimisering, anonimiser-

ing

• Deterministische overeenstem-
ming

• Probabilistische overeenstem-
ming

• Vertrouwenscores
• Data en ID-prioriteit
• Besting
• Identity Graph (Private Graph)

• Realtime-diensten (grafiek-API)
• Batchdata export en distributie
• Server-naar-server itegraties
• Gebruikersinterface (bekijken, 

bewerken)
• Bestuurlijke mogelijkheden
• Ingebouwde activeringsfuncties

Identity
Resolution

Zodra rekening is gehouden met 
de datastandaarden volgt het pro-
ces om identifiers over systemen, 
devices en touchpoints heen met 
elkaar te koppelen. Het resultaat is 
een samengevoegd, 360° profiel 
van een individu.

Access &
Enablement

Het profiel dat in een Identity 
Graph wordt opgeslagen, moet 
toegankelijk worden gemaakt voor 
andere systemen en moge-
lijkheden om de vele toepassingen 
van Identity mogelijk te maken. 
Tijdige en brede toegang is key.
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PERSONALISATION
E-Mail DMP SocialCall Mobile Web SMSDM

Digital Asset Management

Workflow Management

Cross Channel Optimisation

Web Content Management System

Content Production

Marketing Automation

Modeling

Campaign Management

Cyclograph

DMP Integration
Onboarding

Conversation Content
Management System

Content Classification

Cross Channel Optimisation

Attribution

Next Best Action

Segmentation

Data Quality & Enhancement

AUDIENCE INSIGHTS

IDENTITY MANAGEMENT

ORCHESTRATION
+ DECISION ENGINE

DIGITAL ASSETS

Digital
Data Store

Pll Data 
Store

Marketing 
Database

DATA STRATEGIE

ONZE BLUE PRINT VOOR EEN
MARKETING-DRIVEN ARCHITECTUUR

Creëer een 360° user profile
Door gebruikers tijdens hun customer journey te volgen en hen stimuleren informatie te 
delen kunnende gebruikersprofielen worden verrijkt. Door first-party data te integreren 
kan een eenduidig beeld gecreëerd worden, op basis van alle data die van een klant 
beschikbaar is.  

Gebruik voorspellingsmogelijkheden voor segmentatie
Door analyse van verzamelde first-party data wordt het mogelijk omrelevante en 
geïnteresseerde doelgroepen gericht aan te spreken. Met behulp van Machine Learning 
kunnen bijvoorbeeld data gedreven audiences samengesteld worden. Denk bijvoorbeeld 
aan purchase prediction modellen. Organisaties zullen hiervoor wel de bestaande 
technologische architectuur onder de loep moeten nemen om dit op schaal te kunnen doen 
(en te kunnen automatiseren). 

Bouw een ervaring rond de klant
Om een persoonlijke klantervaring te creëren die contextueel relevant en persoonlijk  is, 
zullen merken alle engagement met alle kanalen en media voor zover mogelijk moeten 
meenemen bij het bepalen van de volgende stap richting een consument. 
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NEXT STEPS: WERK 
SAMEN MET MERKLE OM 
TE BEGINNEN AAN JOUW 
COOKIELOZE TOEKOMST 
ROADMAP

• Stakeholder Interviews
• Assessment Samenvatting

Ontwikkel een duidelijk plan 
van vereisten, pijnpunten, 
processen, architectuur, 

datastromen en visie.

• Gedetailleerde analyse 
beoordeling 

• Identificatie van  
quick wins / just-do-its

Definieer een gewenste 
situatie, quick wins en 

identificeer de belangrijkste 
hiaten ten opzichte van de 

huidige situatie.

• Gedetailleerde lijst van 
kansen

• Actieplannen 
• Stappenplan
• Integratie- en 

activeringsoverzicht

Vaststelling van de belang-
rijkste aanbevelingen en een 

plan voor de uitvoering van de 
initiatieven

AANBEVELINGEN & ACTIE- 
PLAN

IMPACT & GEREEDHEIDS- 
ASSESSMENT

DISCOVERY & VISIE

DOELSTELLINGEN

DELIVERABLES
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OVER DE
AUTEURS
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Hicham Khalidi  
Digital Vision & Transformation 
Manager
 
Gedreven door een grote affiniteit met IT en digitale strategie 
vraagstukken, heeft Hicham verschillende grootschalige Technological 
Operating Model ontwerp en implementatie uitgevoerd door middel 
van 7 jaar ervaring op Digitale organisatie en effectiviteit.

Christian Liedgens 
Digital Vision & Transformation 
Senior Manager
 
Met 15 jaar ervaring in verschillende rollen binnen digitale marketing, 
heeft Christian een breed begrip voor het hele marketing ecosysteem. 
Van merk tot kanalen tot technologieën tot content tot processen.

Myriam Echo  
Digital Vision & Transformation 
Head of Digital Vision & Transformation
 
Myriam is hoofd van het Digital Vision & Transformation team 
(CH market). Ze heeft een passie voor het stimuleren van digitale 
transformatie voor haar klanten en helpt hen hun bedrijfsmodellen 
(opnieuw) vorm te geven voor het digitale tijdperk door middel van 
een datagestuurde en klantgerichte aanpak.
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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. 

Ga voor meer informatie naar 
www.merkle.nl of neem rechtstreeks contact 
met ons op via e-mail: info@merkle.nl


