
Whitepaper:

programmatic advertising

Slim advertentieruimte inkopen met krachtige 
display, audio, tv en video advertenties.
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1. programmatic advertising
In deze whitepaper nemen we je mee in de wereld van Programmatic Advertising. We 
vertellen hoe deze manier van adverteren werkt en waarom je het kunt gebruiken zodat je na 
het lezen van deze whitepaper kunt bepalen of het relevant is voor jouw bedrijf.

 Wat is Progr ammatic Advertising

De term ‘programmatic’ zit hem in het geautomatiseerd inkopen van advertentieruimte 
binnen een of meerdere exchanges. Een exchange is een soort marktplaats waar publishers 
advertentieruimte aanbieden en adverteerders advertentieruimte kunnen inkopen. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van een algoritme dat real-time biedt op een bepaald stukje advertentieruimte, 
omdat deze voldoet aan een aantal vooraf ingestelde regels. Er wordt dus gekeken naar de 
intentie en het gedrag van de gebruiker om te bepalen of de bezoeker wel of geen advertentie 
te zien krijgt. Denk hierbij aan eerdere interacties, het type device waarmee de gebruiker de 
website bezoekt of het tijdstip van de dag.  

 Jouw Doelgroep a anspreken met relevante banners

Door data in te zetten kan je met Programmatic Advertising doelgroepen aanspreken op 
talloze netwerken, apps en websites. Denk aan premium netwerken als Nu.nl, RTL en 
Marktplaats. In de praktijk zijn er eindeloos veel mogelijkheden om banners in alle soorten en 
maten aan te bieden en de inkoop hiervan te automatiseren. In de advertenties kunnen

passende call-to-actions worden geplaatst op basis van jouw doelstellingen. Per device 
worden de meest geschikte formaten gekozen voor het beste rendement. Het werkt als een 
soort veiling: de adverteerder biedt een advertentie aan en de publisher de advertentieruimte. 
Vanuit de exchange wordt de hoogste bieder getoond.
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Hoe werk t dat bieden nou eigenlijk?

Bieden betekent voor jou als adverteerder dat je advertenties (display, video en/of audio) 
aanbiedt via een zogeheten Demand Side Platform (DSP). Een DSP zorgt voor de mogelijkheid 
om advertentieruimte in te kopen, advertentiecampagnes te managen en te optimaliseren. 
Dit is dus het systeem waarmee je campagnes beheert en inkoopt. Een publisher biedt aan 
de andere kant advertentieruimte aan middels een Server Side Platform (SSP). Deze twee 
platformen komen samen in een exchange. De advertentie van de hoogste bieder ‘wint’ de plek 
en wordt op de website getoond.

Vanuit Bureau Strak werken we met Google’s Demand Side Platform genaamd Display & Video 
360. In het kort ook wel DV360 genoemd. Het voordeel hiervan is dat we op een centrale plek 
meerdere kanalen in kunnen kopen, wat zorgt voor meer synergie tussen de afzonderlijke 
campagnes. Daarnaast vindt het beheren en rapporteren van campagnes plaats in dezelfde 
omgeving. Ook is het mogelijk om hier creatives te maken.

Ma ximale Efficiëntie

Naast dat DV360 het grootste DSP is van de wereld, biedt het maximale efficiëntie op het 
advertentiebudget. Omdat het platform van Google is, heb je toegang tot data van o.a. 
YouTube, Search 360 en Gmail zoals gedrag per kanaal, klikgedrag, profieldata, etc. DV360 
biedt daarnaast meer inkoop manieren, meer verschillende soorten creatives en talloze 
integraties met dergelijke platformen. Hierdoor ligt de investering weliswaar hoger dan bij 
Google Ads, maar daarentegen is het rendement ook hoger bij DV360. 
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2. de voordelen van programmatic advertising
Ten opzichte van de traditionele manier van inkoop biedt Programmatic Advertising vele 
voordelen. Hieronder nemen we deze voordelen met je door. 

Meer personalisatie

Bij Programmatic Advertising is meer personalisatie mogelijk. Zo kan aan iedere doelgroep een 
eigen specifieke boodschap en visual worden getoond die het beste aansluit bij de kenmerken 
van die doelgroep. Hiervoor zijn zowel eigen (first-party) als externe (third-party) doelgroepen 
te gebruiken. Ook kan er met Programmatic Advertising makkelijker ingespeeld worden op de 
verschillende fases van de customer journey. Per fase is het namelijk mogelijk om makkelijk 
verschillende boodschappen of uitingen per fase te hanteren.

op basis van machine-learning gestuurde keuzes maken

Voor campagnes stel je vooraf een aantal regels in. Deze kunnen gericht zijn op tijdstippen, 
devices of specifieke doelgroepen. Doordat het algoritme leert van goede uitvoeringen en 
fouten in advertenties, kan de optimalisatie van campagnes geautomatiseerd worden. Zo wordt 
de kans op het behalen van relevante klikken, conversies, etc. groter. 

Groot (internationa al ) bereik vanuit één pl atform

Eén van de grote verschillen tussen DV360 en Google Ads is dat bij DV360 meer exchanges 
zijn aangesloten. Naast het Google Display Netwerk kan er op andere exchanges worden 
ingekocht, waardoor wereldwijd zo’n 900 miljoen websites te bereiken zijn. Dit betekent dat er ook 
advertentieruimte op domeinen als Nu.nl, VTWonen, AutoTrack en platformen als RTL XL of Kijk.nl 
in te kopen is. Vergeet daarnaast ook de inkoop van Programmatic Audio niet wat de laatste tijd 
sterk wordt uitgebreid. Zo zijn inmiddels Spotify en meerdere radiozenders aangesloten. 
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Onderscheidende visuals

Ten opzichte van standaard display advertising kun je via Programmatic Advertising meer 
soorten en formaten van visuals inzetten en daardoor meer kanalen bedienen. Zo is het 
mogelijk om naast de standaard bannerformaten rich media uitingen in te zetten. Rich media 
uitingen zorgen voor meer interactiviteit. Zo kunnen banners geanimeerd worden, voorzien 
worden van een video of van een feed waardoor de banners dynamisch worden. 

Rel atief l age advertentiekosten

Een aantal jaren geleden was het enkel weggelegd voor de grote organisaties om in te kopen 
op premium netwerken. Hiervoor werd een vast bedrag betaald voor een afgesproken aantal 
vertoningen. Tegenwoordig is het voordeel dat deze hoge commissies wegvallen en daardoor 
de kosten per conversie lager uitvallen. Je hoeft dus geen hoge investering te doen en kunt 
meteen aan de slag.
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3. dv360 als onderdeel van Google Marketing Pl atform
We hebben toegelicht dat Programmatic Advertising een manier van adverteren is en dat 
wij als Bureau Strak gebruik maken van DV360. DV360 en een heel tal andere tools zoals 
Analytics 360, Google Optimize 360, etc. vallen onder de verzamelnaam Google Marketing 
Platform (GMP). Het grootste voordeel is dat dit platform alle aspecten kan samenbrengen. 
Van het opzetten van een campagne tot de uitvoering hiervan.

rendement

Omdat DV360 onderdeel is van het Google Marketing Platform, kun je je mediabudget efficiënt 
inzetten. Wanneer jij je customer journey kraakhelder in beeld hebt, kun je je doelgroep in de 
verschillende fasen bereiken met de juiste advertenties. Google maakt namelijk gebruik van 
geautomatiseerde inkoopstrategieën, algoritmes en machine learning. Op basis van deze 
opgebouwde data kun je binnen iedere fase de juiste advertentie aan de juiste doelgroep op de 
juiste plek uitdragen. Dit zal uiteindelijk meer rendement opleveren. 

Route voor een goede str ategie

Om het nog wat concreter te maken, formuleren we een logische route voor een gedegen 
strategie. De start van een campagne begint bij het bepalen van een doelstelling en daarbij 
behorende KPI’s. Om de resultaten van deze KPI’s in te kunnen zien, moeten deze meetbaar 
worden gemaakt op je website. Hiervoor richt je de meetbaarheid in door o.a. tags te plaatsen 
binnen Google Tag Manager. Vervolgens komt DV360 in beeld, waarmee je de inkoop van 
media kunt realiseren. Eenmaal 
voorzien van de juiste tagging zijn de 
resultaten ook in Google Analytics 
zichtbaar. Hierdoor kan je de data ook 
vergelijken met campagnes van andere 
kanalen. Daarnaast kan je er voor 
kiezen om de uitkomsten te visualiseren 
binnen een dashboard in Data Studio. 
Alle facetten onder één dak dus, met 
één centraal account per organisatie.
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Google ads Dv360

Inkopen op Google Ad Exchange. 100+ exchanges en 900 miljoen 
verschillende websites.

Responsive ad, inzet IAB = (Standaard 
advertentieformaten, bepaald door het 
Interactive Advertising Bureau).

Rich media banners en standaard 
formaten, inzet IAB.

Geen programmatic audio. Video 
beperkt tot Youtube.

Inkopen on demand, digitale radio, 
bannering en video.

Geen publisher deal mogelijk. Publisher deals mogelijk: Private Deals & 
Programmatic Guaranteed.

Targeting op basis van data (bijv. eigen 
en externe datasets).

Via Google Marketing Platform zijn 
conversies te ontdubbelen.

4. De verschillen tussen DV360 en google ads Display
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5. premium inventory
In onderstaand overzicht worden voorbeelden gegeven van premium inventory. Hier kan je 
onder andere je display banners, je videoadvertenties en/of audiospots op aanbieden.
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6. displ ay & video 360: inkoopvormen

Displ ay

Voor display is er een groot wereldwijd netwerk beschikbaar. Met diverse bannerformaten koop 
je advertentieruimte op meer dan 900 miljoen sites.

Video: T v - on demand

Tegenwoordig worden programma’s steeds minder vaak op 
tv gekeken. In plaats daarvan kiezen mensen ervoor om een 
programma te kijken op een tijdstip dat voor hun uitkomt. Dit wordt 
‘TV on demand’ genoemd. Via DV360 is het mogelijk om hierin je 
video advertentie te tonen. Denk aan zenders als RTL4, SBS 6, 
Net5 maar ook een Ziggosport of ESPN, via TV of apps. 

Video: Youtube
Naast de inkoop van video’s op online 
platformen, kan ook op YouTube worden 
ingekocht. Hierbij heb je de mogelijkheid 
om onder andere op channels of bepaalde 
doelgroepen in te kopen. 

Audio: Digitale r adio
Ook audio is niet meer weg te denken binnen het programmatic 
landschap. Zo kan je je spots inkopen op onder andere Spotify, maar 
ook op online radiozenders zoals Q-Music, Radio538 en 100%NL.



11

whitepaper: programmatic advertising

7. inkoopmogelijkheden
Via een exchange kun je als adverteerder advertentieruimte inkopen. Binnen DV360 zijn er 
verschillende mogelijkheden om deze ruimte in te kopen. Hieronder lichten we er een aantal toe. 

Progr ammatic guar anteed (PG)
Programmatic Guaranteed is een soort directe inkoop bij een publisher: je spreekt een 
bepaald aantal vertoningen af voor het mediabudget dat je beschikbaar hebt. Op basis van 
deze afspraken worden je advertenties gegarandeerd uitgeleverd tegen een vaste prijs. Een 
ander voordeel is dat je gebruik kan maken van je eigen first party doelgroepen. Deze kan je 
bijvoorbeeld uitsluiten om alleen nieuwe mensen naar je website toe te trekken.

Private market pl aces (pmp)
Ook bij een PMP worden er afspraken gemaakt tussen jou als adverteerder en een publisher. 
Echter spreek je hier niet het aantal vertoningen af, maar een zogeheten floorprice. Een 
floorprice is een minimale Cost Per Mille waarmee je kunt bieden. Anders dan bij een PG 
word je hier niet gegarandeerd weergegeven. Als er een andere adverteerder hoger biedt, 
bemachtigd hij alsnog de advertentieruimte. Het voordeel ten opzichte van de open auction 
(lees hierover meer in het volgende hoofdstuk) is dat je wel gebruik kan maken van audience 
segmenten van een publisher en daarmee op specifieke (sub)domeinen in kan kopen.

Open Auction
Deze methode gebruik je wanneer 
je aankomt in de laatste fase van je 
funnel. Er worden geen afspraken 
tussen adverteerders en publishers 
gemaakt. Je biedt als het ware op een 
open veiling. Je hebt geen minimum 
CPM dat geboden moet worden, maar 
kan hierbij ook geen gebruik maken 
van de data van de publishers.
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8. Case: stell a fietsen
Stella is de grootste E-bike specialist van Nederland. Stella is tien jaar geleden begonnen 
met als doel een voordelige E-bike te leveren met een goede service. Ondertussen hebben 
ze meer dan 55 testcenters in Nederland en is Stella druk bezig met internationale 
marktbenadering. Voor Stella kopen we video en display campagnes in door middel van 
programmatic advertising. Dit doen we via het DV360 platform.

Stella heeft voor programmatic advertising met DV360 gekozen omdat de doelgroepen krachtiger 
en gerichter benaderd kunnen worden dan de standaard banners via o.a. Google Display 
Netwerk. Met DV360 heeft Stella naast het Google Display Netwerk ook toegang tot  meer dan 
100 grote advertentie exchanges (platformen). Voor Stella adverteren we op premium netwerken/
sites als de Persgroep, Telegraaf, Adfactor, Buienradar, Sanoma en RTL Nederland. Het voordeel 
van het advertentieruimte inkopen via Programmatic advertising, is dat Stella niet iedere publisher 
individueel hoeft te benaderen met de vraag of er een banner geplaatst mag worden.

Een belangrijk aspect waarom 
Stella voor DV360 heeft gekozen 
is dat advertenties niet alleen 
ingekocht worden op basis van 
het medium waar de ads getoond 
kunnen worden, maar omdat 
de doelgroep centraal staat. 
Binnen DV360 is het mogelijk 
om automatisering toe te passen 
op basis van de aanwezige 
klantdata. Dit geeft Stella de 
mogelijkheid om real-time te 
adverteren op de aankoopintentie 
van de doelgroep. Heeft iemand 
een hoge aankoopintentie, dan 
zal diegene getarget worden 
met de DV360 campagnes. 
Voor Stella hanteren we een 
tweesporen strategie, namelijk:



13

whitepaper: programmatic advertising

Always-on campagnes: dv360

Dit zijn campagnes die continu getarget zijn op de relevante doelgroepen. Op basis van data 
worden de doelgroepen verfijnd. Doelgroepen met een hoge aankoopintentie worden bereikt.



14

whitepaper: programmatic advertising

Piek campagnes: dv360

Dit zijn landelijke campagnes waarmee we de bekendheid van Stella vergroten of waarmee 
we een actie onder de aandacht brengen. Zoals het communiceren dat Stella veertien nieuwe 
testcenters opent.
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Met deze whitepaper willen we jou als lezer 
meer informatie, inzichten en doelen bieden 
over Programmatic Advertising. Daarbij de 
inkoopmogelijkheden, de strategie 
erachter en vooral de vele mogelijkheden 
van kanalen waarop ingekocht kan worden. 
Natuurlijk begrijpen we heel goed dat je nog 
vragen hebt, of behoefte hebt aan 
een demo. Praat gerust met ons verder en 
neem contact op met Daniël.

Martin Douw

martin@bureaustrak.nl
0523 - 712 864

Benieuwd naar meer cases of informatie?

mailto:nick%40bureaustrak.nl%20?subject=Google%20Analytics%204%3A%20Maak%20nu%20d%C3%A9%20stap%20in%20data%21%0D
tel:+31523712869
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Hof van Otten 1
7771 JA Hardenberg
0523 712 888
info@bureaustrak.nl


