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10 jaar IT consultant (SAP HR)

8 jaar Marketing Strateeg bij agency iO tot 
juni 2022 (freelance)

Geen echte Data Protection Officer, maar 
wel scheidsrechter/vertaler-tolk

Docent Thomas More & UHasselt

Techblogger op dailybits.be
@DAILYBITS

herman@Dailybits.be
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GDPR en de toekomst van 
marketing?



GDPR en de toekomst van 
marketing?

In 4 trends



Reset in de Web analytics wereld





Een “perfect 
storm” is het 

marketing 
landschap aan 

het veranderen 
de komende 

maanden

Sommige marketeers/marke-ng teams proberen het 
te negeren momenteel… 

(Remember GDPR en de paniek in april en mei… 
🤷
)
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https://support.google.com/analytics/answer/9164320?hl=en#061322&zippy=%2Creleases

https://support.google.com/analytics/answer/9164320?hl=en


hCps://www.linkedin.com/jobs/view/product-markeJng-manager-privacy-at-google-3036350015/

https://www.linkedin.com/jobs/view/product-marketing-manager-privacy-at-google-3036350015/


https://twitter.com/reidhoffman/status/1053318682242252800

https://twitter.com/reidhoffman/status/1053318682242252800




https://www.renolon.com/google-analytics-statistics/

https://www.renolon.com/google-analytics-statistics/




Alterna(even doorbreken dominan(e

Hint voor DPO’s/legals: het is NU de moment om 
met marketing mee te werken. 

😉



https://www.dailybits.be/privcon-download

https://www.dailybits.be/privcon-download


Dailybits.be 
draait nu zelf op 
Simple Analytics
• Nederlands
• EU servers
• Wat doet er echt toe?
• Minimalisatie
• Geanonimiseerde import 

vanuit GA!

hCps://www.dailybits.be/item/van-google-
weg-simpleanalyJcs-als-alternaJef-voor-ga/

https://www.dailybits.be/item/van-google-weg-simpleanalytics-als-alternatief-voor-ga/


* Ik zocht naar een afbeelding rond “great reset”, maar ben mijn ogen gaan uitwassen 
en even rustig een wandeling gaan maken… 



Jongere generatie zorgt zelf 
voor meer privacy



Wie van jullie
gebruikt een
adblocker?



Cookiebanners werken niet voor de gemiddelde 
consumenten

* Eigen Cijfers van een internationale webshop







Consent industrie says no…. 🙈💰🤷

https://twitter.com/MidasNouwens/status/1575046528666062849

https://twitter.com/MidasNouwens/status/1575046528666062849


Third party data -> First party data



https://kinsta.com/blog/cookieless-future /

https://kinsta.com/blog/cookieless-future


Aankomende cookieless
future brengt hamstergedrag
naar voor bij bedrijven



Het open media landschap
met Big Tech die data 

samenbracht (en zelf goed
aan het lachen was)



Naar walled 
gardens zonder

datadeling









Opgelet de volgende slide bevat een persoonlijke 
opinie….





Crisis of disconnection



hCps://www.youtube.com/watch?v=jgTLUs7z258

https://www.youtube.com/watch?v=jgTLUs7z258




https://www.youtube.com/watch?v=0PvZTD6oEBc

https://www.youtube.com/watch?v=0PvZTD6oEBc


https://tweakers.net/plan/3660/wij-willen-een-vriendelijker-tweakers.html

https://tweakers.net/plan/3660/wij-willen-een-vriendelijker-tweakers.html


Disconnected 
samenleving

<> 
GDPR/privacy?

Geconnecteerd willen zijn met vrienden en 
collega’s

Bad BIG Tech (zie dalend sentiment tov 
Meta)

Technologie als oplossing voor 
maatschappelijke problemen

Gemak botst met onze drang naar eigen 
privacy

Vertrouwen geraakt verloren in overheden 
en wie alles beslist







Zijn er 
vragen?

46herman@Dailybits.be


