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Richtlijnen voor privacyproof
en effectief campagne voeren
1.

Aanleiding

Per 25 mei 2018 gaat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in.
Dan geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De AVG is de
opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Doel AVG
Met de AVG wordt beoogd een grote verandering teweeg te brengen in de
‘informatiemaatschappij’ zoals we die nu kennen. Gangbare businessmodellen van
gratis diensten in ruil voor profieldata en blootstelling aan gerichte advertenties
moeten gaan kantelen. De wet moedigt aan alternatieven te bieden waarbij de
eindgebruikers meer keuzevrijheid hebben waar, waarvoor en door wie hun
persoonsgegevens worden (her)gebruikt. Hoe die alternatieve online wereld er uit
zou moeten zien is nog onduidelijk.
Rechten van burgers
Met de AVG krijgen burgers meer controle over hun persoonsgegevens en de
verwerking ervan, ze krijgen meer en sterkere privacyrechten. Onder andere het
recht:

op heldere informatie;

om gegevens in te zien;

om gegevens door te zetten naar een andere organisatie;

om vergeten te worden.
De AVG definieert persoonsgegevens als ‘alle informatie over een geïdentificeerde
of identificeerbare natuurlijke persoon’. Uit de rechtspraak weten we dat n.a.w.gegevens, e-mailadressen, ip-adressen, locatiegegevens en smartphoneidentifiers persoonsgegevens zijn.
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Verplichtingen voor organisaties
Organisaties krijgen meer verplichtingen. Organisaties moeten bijvoorbeeld:

aantonen dat ze expliciete toestemming hebben gevraagd om
persoonsgegevens te verwerken;

een overzicht hebben van de gegevens die ze verwerken en op welke
rechtsgrondslag ze dat doe;

de gegevens van een persoon kunnen verwijderen, ook bij derden waar
deze gegevens aan zijn verstrekt.
Privacyproof campagne voeren
Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken
heeft onderzocht wat de AVG betekent voor de campagnes. Hiervoor heeft DPC
een half jaar geleden via een testcase bekeken hoe 100% privacyproof campagne
gevoerd kan worden. Dit bleek in de praktijk nog onmogelijk. Bijvoorbeeld omdat
mediaplatformen geen bewerkersovereenkomst hadden met alle partijen die een
cookie op hun website plaatsen (een cookie identificeert en volgt bezoekers van
een site, door een klein tekstbestandje op de harde schijf van bezoekers te
zetten). Ook het vragen om expliciete toestemming aan burgers hadden veel
mediaplatformen nog niet goed geregeld. Hierdoor kon er niet ‘privacyproof
geadverteerd’ worden.
De ervaringen met de testcase en de groeiende maatschappelijke aandacht voor
het onderwerp privacy waren voor DPC aanleiding om samen met departementen,
uitvoeringsorganisaties, marktpartijen, experts en creatieven te onderzoeken hoe
de Rijksoverheid onder de AVG privacyproof en effectief campagne kan voeren. De
uitkomsten van dit project zijn weergegeven in deze notitie, namelijk richtlijnen
om privacyproof en effectief campagne te voeren. De nieuwe wet wordt door
velen als ingewikkeld, moeilijk toepasbaar en als bedreiging voor de huidige
werkwijze gezien. Maar wat als we het omdraaien? De AVG als kans om te
reflecteren op bestaande processen en onszelf de vraag te stellen: waarom doen
we dat we doen?

Definitie campagne
Een campagne is een geplande en gestructureerde inzet van communicatie-activiteiten via
één of meerdere kanalen met een van tevoren vastgesteld doel en doelgroep.
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2.

Vier perspectieven

Bij het onderzoek naar privacyproof en effectief campagne voeren onder de AVG
hebben we te maken met vier perspectieven:






De burger
De burger, omdat de bescherming van diens persoonsgegevens centraal
staat in de AVG en omdat de Rijksoverheid met haar campagnes de
burger wil bereiken en/of beïnvloeden.
De overheid als wetgever en handhaver én de overheid als
adverteerder
De Rijksoverheid omdat zij de wetgever is, maar tegelijk zelf ook
adverteert om de burger te bereiken.
De verschillende media (de markt)
De mediapartijen, omdat zij worden ingezet om de burger te bereiken en
daar potentieel persoonsgegevens bij verwerken.

2.1 De burger
Gegevensverzameling door organisaties
Individuen gebruiken verschillende applicaties, die allemaal data over hen
verzamelen. De meeste mensen realiseren zich dat hun accountgegevens en
content worden opgeslagen. Wat maar weinig mensen zich realiseren, is dat bij
het gebruik van in-app browsing, al het surfgedrag ook door Facebook of andere
platformen, wordt opgeslagen. Nog minder mensen realiseren zich dat bijna al
hun internetgedrag via een pixel opgeslagen kan worden. De laatste bron van
data is het device waarop de apps draaien. Apps plukken data rechtstreeks uit de
contacten, foto’s, locaties, et cetera.
Zeven bronnen met ieder vijf typen data resulteren in 35 datasoorten. Elke
datasoort bestaat weer uit vele data-elementen. Facebook, Google en andere
partijen verrijken op de achtergrond onze data. Met artificial intelligence worden
data gecombineerd tot conclusies over een individu persoon (profiling). Er zijn
duizenden dimensies waarop conclusies getrokken worden. Deze worden
vervolgens gebruikt om een persoon te matchen op de advertentie- en
dataverkopen.
De afgeleide conclusies zijn voor een gebruiker een 'black box': een gebruiker
weet niet welke conclusies er getrokken worden. En al zou de gebruiker dat
weten, dan weet hij of zij nog steeds niet hoe die data tot stand is gekomen. Dus,
ook als een gebruiker géén toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de
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databronnen, dan nog worden er conclusies over hem/haar opgeslagen en
gebruikt om te bepalen of een advertentie relevant is. Veel bedrijven weten
inmiddels meer over jou dan je moeder over jou weet. (Marketingfacts, Ger van
den Buijs, 2018).
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Bezorgdheid over privacy
Vaak geven mensen toestemming voor het gebruik van hun persoonsgegevens,
omdat ze gebruik willen maken van een gratis dienst. Maar als een dienst gratis
is, is de gebruiker het product. De gebruiker betaalt met data. Maar de meeste
mensen zijn zich niet bewust van de hoeveelheid data waarmee ze betalen. En
ook al blijven mensen kiezen voor gratis internetdiensten, dit betekent niet dat zij
zich geen zorgen maken over hun privacy.
Dit blijkt uit de EUROBaromater, een onderzoek van de EU naar de publieke opinie
van Europese burgers over specifieke onderwerpen. In 2017 kwam de
EUROBarometer over privacy uit. Binnen het onderzoek werden bijna 30.000
Europese burgers ondervraagd. 70% uitte het gevoel dat ze geen controle hebben
over informatie die zij online achterlaten. 67% is hier bezorgd over. 71% van de
respondenten vindt het onacceptabel als organisaties zonder hun toestemming
informatie delen, zelfs als organisaties daarvoor een service bieden waar ze
interesse in hebben. Tegelijk zegt 71% dat het geven van persoonlijke informatie
steeds meer bij het ‘moderne leven’ hoort en zij accepteren dat ze die informatie
moeten geven, als ze gebruik willen maken van bepaalde producten of diensten:
de Privacy Paradox.
Het gebruik van persoonsgegevens raakt de privacy van mensen. De voordelen
van datatoepassingen staan nog vaak op de voorgrond, maar de aandacht voor de
schaduwzijden groeit. Het debat gaat daardoor steeds meer over fundamentele
kwesties: macht, marktordening en autonomie. Wie is eigenaar van de data? Zijn
er nieuwe mensenrechten nodig? Het bewustzijn over de privacyrisico’s neemt
toe. Meer mensen hebben behoefte aan controle en zeggenschap over hun
gegevens. Bedrijven spelen daarop in, mede ingegeven door de nieuwe
privacywetgeving van mei 2018 (Uit: Trendonderzoek Rijksoverheid, 2018)

2.2 De markt
Aandacht voor privacy
De online advertentiemarkt blijft groeien. In 2017 met 9% naar een omzet van
1,8 miljard euro (53% van het totaal) in Nederland. (Online Ad Spend Study, IAB
2018) Hiermee is online advertising groter dan alle andere traditionele
mediumtypen samen. Met de groeiende online mediabestedingen, groeit de
aandacht voor (en bezorgdheid over) privacy.
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Rechtsgrondslagen verwerking persoonsgegevens
Er worden steeds meer persoonsgegevens verwerkt, omdat er steeds meer en
betere technieken zijn om dit mogelijk te maken. Er zijn zes rechtsgrondslagen
waarop persoonsgegevens gegevens verwerkt mogen worden:
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1) Toestemming van de betrokken persoon;
2) Noodzakelijk voor de bescherming van een vitaal belang: als
verwerking persoonsgegevens iemands leven kan redden;
3) Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
4) Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
5) Noodzakelijk voor het vervullen van een taak van algemeen belang;
6) Noodzakelijk voor het vervullen van een gerechtvaardigd belang:
aantoonbaar noodzakelijk om bedrijfsactiviteiten te verrichten.
Zie voor meer uitleg over toestemming: bijlage 3.
Er zijn twee rechtsgrondslagen waarop de markt (mediapartijen)
persoonsgegevens mag verwerken voor marketing- en communicatiedoeleinden.
Dit zijn: toestemming en gerechtvaardigd belang (noodzakelijk voor
bedrijfsactiviteiten). De grondslag gerechtvaardigd belang wordt soms gebruikt
om geen toestemming te hoeven vragen. Dit laat zich echter lastig verenigen
met enkele belangrijke principes uit de privacywetgeving. Denk aan principes
zoals:
o
o
o

dataminimalisatie (gebruik niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het
doel);
doelbinding (gebruik gegevens niet voor een ander doel dan waarvoor ze
zijn verzameld);
transparantie (informeer mensen welke gegevens worden verzameld en
waarvoor).

Kortom, bij de grondslag gerechtvaardigd belang moeten de belangen van de
organisatie tegen de privacybelangen van de burger worden afgewogen, in plaats
van alleen vanuit de organisatie te redeneren waarom het verwerken van
persoonsgegevens nodig is.

2.3 De Rijksoverheid als adverteerder
Uitgangspunten overheidscommunicatie
"De burger heeft recht op informatie van de overheid." Deze informatieplicht van
de overheid is vastgelegd in de Grondwet en in de Wet Openbaarheid van bestuur
(WOB). Hieraan voldoen is het hoofddoel van overheidscommunicatie.
Uitgangspunten van overheidscommunicatie zijn:
1. recht op communicatie;
2. herkenbaarheid (als afzender);
3. gaat over beleid en organisatie;
4. actieve voorlichting;
5. in relatie tot beleidsfase;
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6. interactieve beleidsvoorbereiding (burgers moeten beleid kunnen
beoordelen en beïnvloeden);
7. bereikbaar en responsief;
8. voldoende en juiste informatie;
9. toegankelijk, begrijpelijk en passend;
10. proportionaliteit (in geval van controversiële onderwerpen);
11. geen vermenging met partijpolitieke belangen.
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Zie bijlage 4 voor meer informatie over overheidscommunicatie.
Campagnes
Eén van de instrumenten voor overheidscommunicatie is campagnes. De
Rijksoverheid voert campagnes om burgers te informeren over haar beleid. Om dit
te doen zet de Rijksoverheid verschillende media in; radio en televisie,
buitenreclame, online communicatie, enzovoort. Dit verschilt per campagne.
De departementen en -in opdracht van een aantal departementen- DPC voeren
verschillende publiekscampagnes uit. Alle media-inkoop loopt via het contract dat
DPC met mediabureau Initiative heeft. In 2017 is aan media-inkoop door de
gehele Rijksoverheid in totaal 44,6 miljoen euro besteed, waarvan 25,7 miljoen
online (1.5% van de totale mediabestedingen in Nederland).
Verantwoordelijkheid
DPC en het mediabureau Initiative sluiten een verwerkersovereenkomst. De
bewerkersovereenkomst (onder de Wbp) komt hiermee te vervallen. In een
verwerkersovereenkomst staat in ieder geval het onderwerp en de duur van de
verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens
en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke.
Opdrachtgevers, die media inkopen op het DPC-contract, hebben in principe geen
verwerkersovereenkomst nodig met Initiative, tenzij deze opdrachtgevers
bijvoorbeeld:

eigen of third party data (laten verwerken);

pixel op eigen site laten plaatsen.
In bijlage 1 vind je meer informatie hierover.
In de rol van de Rijksoverheid als adverteerder is het vooral belangrijk om de
boodschap zo goed mogelijk over te brengen tegen zo laag mogelijke kosten.

2.4 Rijksoverheid als wetgever en
handhaver
Verantwoordelijkheid
Vanuit haar positie als wetgever (ministerie van Justitie en Veiligheid) en als
handhaver (Autoriteit Persoonsgegevens) heeft de Rijksoverheid een (ethische)
verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te geven.
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Ethisch kader
De AVG geeft organisaties een kader waarbinnen ze mogen bewegen en laat veel
ruimte voor eigen invulling. Wat wordt bijvoorbeeld verstaan onder ‘passende en
organisatorische maatregelen’ en ‘redelijke inspanningen’? Daarnaast is het nog
wachten op de concrete vertaling van de wet voor marketingdoeleinden (de ePrivacyverordening: zie bijlage 3 voor meer informatie) en is er nog geen
jurisprudentie.
Daarom is het ethisch kader heel belangrijk. Technologische toepassingen
passen misschien wel binnen de kaders van de wet, maar kunnen toch een
negatief effect hebben op een burger of de maatschappij in zijn geheel. De
Rijksoverheid zou voor een ethische benadering van de AVG moeten kiezen.
Wetgeving gaat over wat organisaties met data mogen doen en ethiek gaat over
wat organisaties met data zouden moeten doen. Voor deze richtlijnen is daarom
uitgegaan van een ethisch kader, omdat over het juridische kader geen discussie
mogelijk is: de Rijksoverheid moet hoe dan ook aan de wet voldoen. De
Rijksoverheid zou vanuit haar rol als wetgever en handhaver een privacy-hoeder
moeten zijn.
We zien hier een parallel met duurzaamheid. Steeds vaker eist de Rijksoverheid
van bedrijven dat ze in hun processen rekening houden met het milieu omdat we
dit een belangrijke sociale waarde vinden. Als reactie op de algemene
‘datahonger’ en de grote datalekken die veel impact hebben gehad op de publieke
opinie, begint er ook een beweging te ontstaan waarbij men van organisaties gaat
eisen dat zij ook onze privacy als een prioriteit zien (Privacy Company, 2018). Op
deze beweging moet de Rijksoverheid inspelen en zelf het goede voorbeeld geven.

“Ondanks de geweldige technologie onder de motorkap, rijden
bijna alle automobilisten in de bebouwde kom gewoon 50. Alleen
een idioot rijdt daar 100 km/uur, puur omdat de technologie het
toelaat. Zo moeten ook de tech-grootmachten naar hun gedrag
gaan kijken en zo zullen ook wij marketeers bij het plaatsen van
trackers, belangen moeten wegen. Het feit dat de technologie het
toelaat om een individu op basis van gedeelde content tot op het
bot te analyseren, is nog geen reden om het ook te doen”

3.

Ger van den Buijs, Marketingfacts

Uitvoering project: totstandkoming
richtlijnen

3.1 Doel project
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Het project had als doel om richtlijnen op te stellen voor privacyproof en effectief
campagne voeren na 25 mei 2018, als de nieuwe privacywet van kracht is.
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3.2 Werkwijze
Deze richtlijnen (en de bijbehorende acties en ideeën) zijn het resultaat van een
tweedaagse werksessie met vertegenwoordigers van de departementen, enkele
uitvoeringsorganisaties, zes AVG-experts, zes creatieven en het DPC projectteam.
Het DPC projectteam heeft de verzamelde input bij elkaar gebracht en verwerkt.
(Zie voor meer informatie over de aanpak bijlage 5)
Aan de hand van de richtlijnen willen we een brede discussie openen over het
creëren van een ethisch kader waarin:
o de privacy van burgers zo goed mogelijk wordt beschermd;
o media een gezonde bedrijfsvoering kunnen hebben;
o de Rijksoverheid als adverteerder effectief blijft communiceren (volgens
De uitgangspunten van Overheidscommunicatie);
o de Rijksoverheid als wetgever/handhaver het goede privacy-voorbeeld
geeft.
Het bereiken van ethisch kader vraagt om een herziening van de huidige
werkwijze. Zoals aanpassingen in ons inkoopbeleid en media-inzet, én in het
aanbod van de markt. De benodigde keuzes vragen tijd, inzet en durf.

4.

Richtlijnen privacyproof en
effectief campagne voeren

4.1 Inleiding
Voor het privacyproof en effectief campagne voeren zijn richtlijnen opgesteld en
ideeën geformuleerd. De richtlijnen (en de acties op korte termijn die eruit
voortvloeien) zijn bindend voor alle campagnes van de Rijksoverheid. De ideeën
zijn voorstellen die nader onderzoek en uitwerking nodig hebben.
De richtlijnen kunnen in principe direct toegepast worden. De acties die zijn
geformuleerd moeten op korte termijn worden opgepakt. En de ideeën vragen
nader onderzoek en uitwerking (en in veel gevallen een opdracht van de
VoorlichtingsRaad, het overleg van communicatiedirecteuren). De ideeën zijn
voorstellen uit de werksessies en kunnen op de langere termijn bijdragen aan een
optimale uitvoering van de richtlijnen.
Doelgroepen zijn de communicatieprofessionals binnen DPC, de departementen en
de uitvoeringsorganisaties.
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4.2 Basisprincipes AVG
De richtlijnen gaan uit van twee basisprincipes uit de AVG:


Privacy by design
Dit houdt in dat je al bij het ontwerpen van producten en diensten zorgt
dat persoonsgegevens goed worden beschermd. En dat je kijkt naar
alternatieven voor het gebruiken van persoonsgegevens.



Privacy by default
Dit houdt in dat je technische en organisatorische maatregelen moet
nemen om ervoor te zorgen dat je, als standaard, alléén
persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel
dat je wilt bereiken.

4.3 Richtlijnen
De richtlijnen voor privacyproof en effectief campagne voeren, zijn:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Sluit altijd aan op de belevingswereld van de burger
Maak optimaal gebruik van de - 100% privacyproof - eigen kanalen
Maak gebruik van gedeeld of verdiend bereik
Werk alleen samen met privacyproof partijen
Adverteer daar waar mensen (op zoek) zijn
Gebruik zo min mogelijk persoonsgegevens
Onderbouw je overwegingen en informeer de burger als je wél
persoonsgegevens gebruikt
8) Meet het (effect van) communicatie privacyproof
De richtlijnen staan niet op zichzelf, maar zijn volgordelijk en vormen samen een
raamwerk voor privacyproof en effectief campagne voeren. De eerste drie
richtlijnen gaan uit van ‘privacy by design’ en houden er in het campagne-ontwerp
rekening mee dat in principe geen gebruik gemaakt wordt van persoonsgegevens,
door bij voorbaat naar alternatieve oplossingen te zoeken. De laatste vijf
richtlijnen passen ‘privacy by default’ toe: als je dan toch persoonsgegevens
gebruikt, gebruik dan alleen de noodzakelijke gegevens, werk met betrouwbare
partijen en wees hier transparant over richting de burger.

4.3.1 Sluit altijd aan op de
belevingswereld van de burger
Waarom:
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De kern van de AVG is de bescherming van persoonsgegevens van de burger. De
burger staat centraal. Ook in de communicatie-inzet vanuit de Rijksoverheid staat
de burger in principe centraal. Dit is niet nieuw, maar de AVG biedt een kans om
dit verder te optimaliseren. Als de communicatie-inzet zo veel mogelijk vanuit de
belevingswereld van de burger wordt bedacht en hierop aansluit, is relevantie het
startpunt. Wat leeft er onder bepaalde groepen burgers en hoe kunnen we hier
met onze boodschap het beste op inspelen?
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Bijvoorbeeld: je hebt als doel dat kinderen meer water in plaats van zoete
dranken gaan drinken. Je doelgroep is Marokkaanse en Turkse ouders omdat in
deze groep relatief veel zoete dranken worden gedronken. Een boodschap dat
water drinken gezonder is, komt niet aan. Op basis van doelgroeponderzoek blijkt
dat het hebben van witte tanden heel belangrijk is in deze gemeenschap. Je
boodschap over meer water drinken kun je daarom het beste koppelen aan het
behouden van witte tanden.
Als je aansluit op de belevingswereld van de doelgroep door middel van een echte
dialoog met de burger, is de kans groter dat je boodschap overkomt dan als je je
one-size-fits-all boodschap gaat targeten op basis van profiling (en dus gebruikt
maakt van persoonsgegevens). Profiling is het koppelen van bestanden en data
om mensen in groepen te delen of het gedrag van mensen te voorspellen.
Hoe:
Korte termijn:
1. Continu Onderzoek Burgerperspectieven en Trendonderzoek beter benutten
Status: idee
De Rijksoverheid laat vier keer per jaar een Continu Onderzoek
Burgerperspectieven (COB) uitvoeren door het Sociaal Cultureel Planbureau.
Het COB brengt in kaart wat er leeft in Nederland: waar houdt de burger zich
mee bezig, waarover maakt de burger zich zorgen en waar loopt hij tegen
aan?
Eens in de vier jaar voert DPC een trendonderzoek uit. In dit onderzoek
worden uit talloze bronnen ontwikkelingen in de samenleving, bij de overheid
en in het communicatievak verzameld. Deze onderzoeken zouden samen met
de onderzoeken die departementen al uitvoeren, beter benut kunnen worden
bij het ontwikkelen van communicatie en campagnes.

Lange termijn:
2. Communicatieplan Rijksoverheid
Status: idee
Jaarlijks worden onderwerpen voor extra communicatie-inzet gekozen, met
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het COB, de trendanalyse en met input van departementen. Aan de hand van
deze thema’s wordt een jaarlijks Rijksbreed communicatieplan geschreven,
waar akkoord op moet komen van de communicatiedirecteuren van de
kerndepartementen (in de Voorlichtingsraad). Op deze onderwerpen wordt
extra communicatiecapaciteit (naast de reguliere werkzaamheden) ingezet.
Het plan houdt (op hoofdlijnen) rekening met de gecombineerde inzet van
owned (eigen bereik), shared (gedeeld bereik), paid (gekocht bereik) en
earned (verdiend bereik). Rond de onderwerpen kunnen multidisciplinaire
projectteams worden opgezet. Onderdeel van het plan is een
doelgroeponderzoek per onderwerp: voorafgaand aan elke
communicatievraagstuk wordt een doelgroeponderzoek gedaan op het
onderwerp.
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Het communicatieplan vormt een basis/vertrekpunt voor communicatie die
logischer aansluit op de belevingswereld van de burger. Ad-hoc campagnes en
de meer politieke communicatie kunnen heel goed hiernaast bestaan, maar de
basis kan efficiënter en meer vanuit de belevingswereld van de burger
georganiseerd worden. Bijvoorbeeld: alle campagnes met het onderwerp
‘reizen’ vanuit de Rijksoverheid als afzender, niet vanuit steeds een ander
departement.

4.3.2 Maak optimaal gebruik van de
(100% privacyproof) eigen kanalen
Waarom:
De eigen kanalen zijn de basis van onze informatievoorziening. Deze hebben we in
eigen beheer en onder controle wat betreft veiligheid en kwaliteit. We zorgen
ervoor dat de eigen kanalen 100% ‘AVG compliant’ zijn.
Naast dat de eigen online kanalen van de Rijksoverheid privacyproof zijn, hebben
ze een groot bereik onder de Nederlandse bevolking. In onderstaande tabel is het
gemiddeld maandbereik weergegeven voor alle overheidssites samen via alle
platformen (mobile, tablet en desktop). Hieruit blijkt dat op dit moment 58% van
de Nederlanders maandelijks een website van de overheid bezoekt. Via de eigen
overheidswebsites kunnen we dus zeker niet iedereen bereiken, maar het is een
goede basis, die we nog beter kunnen benutten. Met de eigen kanalen bedoelen
we alle kanalen van de Rijksoverheid: websites, apps, en offline kanalen.
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Zie de hele analyse in de bijlage.
Hoe:
Korte termijn:
1. Alle Rijksoverheidkanalen privacyproof
Status: actie
We zorgen dat al onze eigen kanalen 100% privacyproof zijn.
Uitgangspunten hiervoor staan in bijlage 1.
2. Overzicht en analyse van alle overheidskanalen
Status: actie
Inventarisatie en analyse van alle overheidskanalen online en offline
(zie bijlage 6 voor een eerste analyse van de eigen websites):
o op bereik;
o op doelgroep;
o op onderwerp.

Lange termijn:
1. Rijksoverheid als publisher
Status: idee
Met contentmarketing bij de Rijksoverheid ligt de focus op het creëren en
verspreiden van informatie die ontvangers waardevol vinden. Het vertrekpunt:
de eigen kanalen. We behouden de controle over de boodschap en activatie
van de campagne. Zo weten we zeker dat de ingezette kanalen privacyproof
zijn. Het zorgt voor bezoek aan de website, vindbaarheid in de zoekmachines
en bezoekersloyaliteit.
De Rijksoverheid organiseert het proces waarin content tot stand komt en
stelt zich hiermee zelf op als publisher. Naast dat de Rijksoverheid zo de
positie als betrouwbare publisher kan nemen, versterkt het onze eigen
kanalen en boodschapoverdracht.
We onderzoeken wat nodig is om het maximale potentieel van onze kanalen te
benutten en te versterken (meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld interactie
en meer gerelateerde content). Bijvoorbeeld: Rijksoverheid.nl voor
basisinformatie (beleid) en overige websites (PRO-sites) uitbouwen met opties
voor meer dynamische content (zodat we ze beter kunnen inzetten voor
campagnes). Natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat boodschappen op een
logische plek komen. Op de website van de Belastingdienst kun je niet ineens
over gezondheidsonderwerpen beginnen, maar wellicht wel over subsidies
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voor energiebesparende maatregelen en andere boodschappen die de
portemonnee van de burger raken.
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2. Planningstool
Status: idee
We zetten een eigen planningstool op over alle deelnemende kanalen van de
Rijksoverheid heen, zodat we intern Rijksbreed de bezoeken kunnen
‘vermarkten’. Zo is er overzicht van de deelnemende kanalen en welke
boodschappen waar en wanneer ingezet worden. Ook zorgen we zo dat
boodschappen logisch ingezet worden (aansluitend op de inhoud van de
kanalen).
3. CRM-systeem1
Status: idee
We zetten een CRM-systeem vanuit de overheid op. Waar burgers op basis
van expliciete en heldere toestemming kunnen aangeven dat ze op de hoogte
gehouden willen worden van bepaalde onderwerpen. Hiermee pushen we geen
boodschappen naar de burger, maar geven ze zelf aan wat ze graag
ontvangen. Het CRM-systeem van de Rijksoverheid is privacyproof.
4. Lopende projecten samenvoegen
Status: idee
We benutten bestaande projecten als Online inclusie, Informatie op Maat en
Life Events (allemaal manieren om relevanter te zijn en relevantere content
aan te bieden) en nemen ze op in het Communicatieplan Rijksoverheid. Ook
bouwen we deze projecten uit en gebruiken we ze over al onze eigen kanalen
heen. En dus niet alleen voor Rijksoverheid.nl, maar voor alle websites van de
Rijksoverheid.

4.3.3 Maak waar mogelijk gebruik van
gedeeld of verdiend bereik
Waarom:
Als je gebruik maakt van ‘bestaand’ bereik van andere organisaties, hoef je zelf
geen persoonsgegevens te gebruiken. Ook wordt bereik realiseren steeds duurder,
waardoor de inzet van ‘earned’ en ‘shared’ media kansen biedt om je boodschap
1

CRM-systeem is een technische oplossing (softwarepakket) voor het beheren van
klantgegevens en interacties met klanten/relaties.
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op een efficiëntere manier (kosten en effect) bij de doelgroep te brengen. Dit
gebeurt al, maar vaak als ondersteuning of ‘extra’, naast media-inkoop.
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We zouden de focus willen verleggen naar het creëren van content waar burgers
op zitten te wachten en die eerst te verspreiden via verdiend en gedeeld bereik.
Om dáárna te kijken naar media-inkoop. We zetten nu ook al de combinatie in van
alle vormen, maar nog niet in deze volgorde. Van paid-earned-shared-owned
naar owned-earned-shared-paid.

Earned media
Jaarlijks maakt marketing-onderzoeksbureau WARC een overzicht van de 100
effectiefste campagnes wereldwijd. Hieruit blijkt dat de effectiefste campagnes
steeds vaker op PR leunen (aandacht van de pers en earned media).
Shared media
Ook de inzet van partnerschappen (met commerciële en niet-commerciële
partijen) neemt toe, waarbij gebruik wordt gemaakt van het bereik of de
geloofwaardigheid van een partnerorganisatie. Een goed voorbeeld is het
partnerschap met telefoonproviders bij de campagne Boefproof2.
Wel is het belangrijk om te checken of de kanalen van derden waar je mee
samenwerkt privacyproof zijn (zie checklist AVG: bijlage 1).
Hoe:
Lange termijn:
2

Met de campagne 'Boefproof' gaan het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de
telecomsector de strijd aan tegen straatroof en diefstal van smartphones. De samenwerking
tussen het ministerie en de telecomsector moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk
Nederlanders hun toestel waardeloos maken voor dieven en helers.
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1. Stakeholdermanagement
Status: idee
Er wordt al veel met stakeholders gewerkt binnen de Rijksoverheid (Factor
C), maar dit zou nog meer gekoppeld kunnen worden aan de ontwikkeling
van campagnes. Ook is het goed om breder te kijken, naar bijvoorbeeld
de niet-zo-usual suspects.
Het vormgeven van partnerschappen is intensief en de kaders waarbinnen
dit gebeurt zijn nog vaak onduidelijk. Een nog op te richten cluster
Stakeholdermanagement bij DPC kan de departementen faciliteren bij
stakeholdermanagement. Het is hierbij belangrijk dat duidelijk wordt hoe
we willen samenwerken met commerciële en niet-commerciële partijen.
Bijvoorbeeld als het gaat om privacy, maar ook afzenderschap (zie
uitgangspunt 2 van Overheidscommunicatie: herkenbaarheid) en de inzet
van media en middelen. En wat hier de randvoorwaarden voor zijn.
2. PR-plan per onderwerp
Status: idee
Ook met PR willen we de krachten bundelen door jaarlijks een PR-plan per
onderwerp/koepelcampagne op te stellen. Dit kan volgen uit op het
Communicatieplan Rijksoverheid.

4.3.4 Werk alleen samen met
privacyproof partijen
Waarom:
Als Rijksoverheid (wetgever en voorbeeldrol) werken we alleen met betrouwbare
partijen, die kunnen aantonen dat ze maximale inspanningen leveren om ‘AVG
compliant’ te zijn. Wat we verstaan onder maximale inspanningen moeten we
nader definiëren. Zo kunnen we burgers een privacyproof omgeving bieden.
Hoe:
Korte termijn:
1. Uitspraken Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn leidend
Status: actie
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Wanneer de handhaver van de wet, de AP, een negatief advies uitbrengt
over of een boete uitdeelt aan een online platform of netwerk, dan volgen
de adverteerders van de Rijksoverheid direct. Het betekent dat
overheidsadverteerders in dat geval – tot nader bericht van de AP – geen
paid-media meer inkopen bij dat platform. Regelmatige afstemming met
de AP is nodig om, waar nodig, inkoopmaatregelen te kunnen
voorbereiden.
2. Rijksbrede whitelist van publishers en toegestane data-methoden en
technieken
Status: actie
Adverteerders binnen de overheid moeten er van op aan kunnen dat de
partijen waar zij zaken mee doen de regels van de wet zo goed mogelijk
naleven. Het is bijvoorbeeld uitgesloten dat overheidscampagnes draaien
op websites die willens en wetens gebruik maken van ondoorzichtige
technieken en heimelijk data verzamelen en hergebruiken.
Van het mediabureau Initiative verwachten overheidsadverteerders een
lijst van partijen en platformen waar overheidscampagnes – zonder
datazorgen – kunnen worden uitgevoerd, en welke data-technieken (nog)
ter beschikking staan. Deze lijst komt zo snel mogelijk beschikbaar en zal
steeds gemonitord worden. Wat de randvoorwaarden hier precies voor
zijn, moeten we nog definiëren (zie voor meer informatie hierover bijlage
1).

4.3.5 Adverteer daar waar burgers (op
zoek) zijn
Waarom:
De Rijksoverheid draagt er continu zorg voor dat haar informatie zo goed mogelijk
vindbaar is, bijvoorbeeld via zoekmachines. Bezoekstatistieken laten zien hoe
mensen op onze overheidssites binnenkomen en welke informatie zij raadplegen.
Deze inzichten geven voor redacteuren concrete handvatten om de inhoud van de
websites te optimaliseren.
Enerzijds is het dus belangrijk om zoekgedrag op te vangen, maar anderzijds wil
je je boodschap ook kwijt bij mensen die nog niet op zoek zijn. Adverteer dan
daar waar mensen al zijn, en sluit aan met je boodschap in de juiste omgeving of
context. Hiervoor zijn 2 methoden:
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Contextueel adverteren (pull-methode3)
Hierbij adverteer je op zoekwoorden waar burgers op zoeken. Als eerste is
het belangrijk om de organische vindbaarheid te optimaliseren. Als blijkt
dat het onderwerp niet vindbaar is in niet-betaalde zoekresultaten, kan er
betaalde vindbaarheid worden ingezet. Zie bijlage 1 voor de
uitgangspunten hiervoor.



Contextueel adverteren (push-methode4)
Dit doen we enerzijds met relevante samenwerkingen (partnerschappen),
zie de vorige richtlijn, maar dit kan ook via adverteren. Hierbij hoeft er
niet op individu getarget te worden. Bij de opzet van een mediaplan moet
er altijd eerst gekeken worden of er op context geadverteerd kan worden:
wat zijn logische plekken of momenten om bij aan te haken? Dit geldt
zowel online als in de fysieke wereld. Bijvoorbeeld: een boodschap over
het reisadvies op een reisforum. Een boodschap over heling op
Marktplaats, een boodschap over zakkenrollen op een interactieve abri in
een winkelcentrum.

Onze referentie
4002114

Hoe:
Korte termijn:
1. SEO-check5 en SEA6-check op iedere campagne
Status: actie
Een SEO-specialist van DPC of het departement doet een check of alle
teksten SEO-wise zijn voor een campagne live gaat. De specialist maakt
daarom deel uit van een campagne-projectteam.
2. Contextueel adverteren in mediaplan
Status: actie
Mediabureau Initiative neemt contextueel adverteren als vast onderdeel in
het mediaplan mee.

4.3.6 Gebruik zo min mogelijk
persoonsgegevens

5

SEO Met Search Engine Optimalization verbeter je de vindbaarheid van (mobiele) sites &
apps in Google en andere zoekmachines. Je werkt hiervoor aan content, techniek &
autoriteit van je site.
6
SEA Search Engine Advertising wordt het tegen betaling plaatsen van advertenties boven
en naast de natuurlijke zoekresultaten verstaan.
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Waarom:
De AVG schrijft voor dat je in principe zo min mogelijk persoonsgegevens gebruikt
en hier al rekening mee houdt in het ontwerp van een product of dienst. Dit
betekent voor campagnes (en de uitingen die daarbij horen) dat van tevoren
wordt nagedacht over alternatieve media-inzet waar geen of alleen de absoluut
noodzakelijke persoonsgegevens hoeven te worden verwerkt.

Onze referentie
4002114

Online adverteren gaat altijd samen met het gebruik van persoonsgegevens: IPadressen. Naast deze noodzakelijke persoonsgegevens, zetten we alleen
persoonsgegevens in als dat echt nodig is en we dit voldoende kunnen
onderbouwen.

Hoe:
Korte termijn:

1. Alleen adverteren op context, onderwerp en niet-persoonsgegevens
Status: actie
Er zijn drie manieren van online adverteren, waarbij in oplopende graad
persoonsgegevens worden gebruikt:

Adverteren in de juiste omgeving/juiste context
Adverteren in de juiste omgeving of in de juiste context. Hierbij
adverteer je bijvoorbeeld met een boodschap over reisadvies op een
site over reizen. Hierbij denk je zelf na over waar je de advertentie
plaatst (zie richtlijn 5).

Adverteren op niet-persoonsgegevens en/of onderwerp
Niet-persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: leeftijd, geslacht,
woonplaats/postcode, opleiding. Door alleen op nietpersoonsgegevens en/of onderwerp te targeten worden er behalve het
IP-adres geen persoonsgegevens gebruikt en zorg je ervoor dat je in
de goede context blijft.

Adverteren op basis van profielopbouw via surfgedrag
Bij deze vorm van adverteren is toestemming op basis van heldere
informatie nodig (zie richtlijn 7). Bijna op elk mediaplatform worden
profielen opgebouwd. Dit betreft profielen (groepsindelingen en
voorspellen van gedrag) die zijn opgebouwd door het volgen van het
internetgedrag van personen. Bijvoorbeeld bij Facebookpagina’s die
iemand geliket heeft, op YouTube video’s die iemand bekeken heeft of
bij rubrieken op Nu.nl die iemand regelmatig bezoekt. Dit mag onder
de AVG alleen als hier toestemming voor is gegeven op basis van
heldere informatie. (Zie bijlage 3 voor de voorwaarden waarop deze
toestemming moet worden verkregen). Nader onderzoek moet
uitwijzen welke publishers op de goede manier toestemming hebben
verkregen. Deze komen op een whitelist. Als op de goede manier
toestemming is gegeven hiervoor, is het namelijk wél AVG-proof.
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Profilering heeft twee grote risico’s voor burgers: uitsluiting en
conclusies uit surfgedrag. Denk aan het risico van discriminatie;
mensen worden bijvoorbeeld uitgesloten van advertenties voor
bijvoorbeeld huurwoningen of banen op grond van (vermeend)
geslacht, leeftijd of zelfs interesses. Of het risico van benadeling,
omdat mensen sites over bijvoorbeeld darmproblemen niet meer
durven te bezoeken uit angst dat ze gestigmatiseerd worden als
stomadrager.
Dit is in strijd met de uitgangspunten voor Overheidscommunicatie:
het recht op informatie van de overheid.
Targeting kan de efficiency en relevantie van de campagne verhogen.
Targeting op niet-persoonsgegevens kan de efficiency van een
campagne verhogen. Als je op basis van leeftijd target, heeft dit een
efficiency van 20% t.o.v. van niet targeten. Het toevoegen daaraan
van targeting op basis van surfgedrag (3) tot 10% daarbovenop (zie
rekenvoorbeeld in bijlage 7).
Campagnes van de Rijksoverheid adverteren na 25 mei 2018 voorlopig alleen
op basis van context, onderwerp en niet-persoonsgegevens (optie 1 en 2),
omdat nog onduidelijk is hoe het verkrijgen van toestemming in de praktijk
goed is geregeld.
Dit geldt voor ieder platform: voor Facebook, voor Google en voor alle andere
platformen. Weliswaar kan de efficiency nog verder verhoogd worden door
targeting op surfgedrag, maar de grootste efficiencyslag wordt behaald op basis
van targeting op niet-persoonsgegevens, zoals leeftijd(20%). Bovendien grijpt
de derde optie (profielopbouw via surfgedrag) het meest in op de privacy van
de burger (zijn gedrag wordt gevolgd, zonder dat hij zich daar bewust van is),
waardoor de verhouding tussen efficiency, relevantie en belang van de burger
uit balans is en de geloofwaardigheid van de Rijksoverheid in het geding kan
komen.
Tegelijk doen we onderzoek naar hoe expliciete toestemming op basis van
heldere informatie kan worden verkregen en onderzoeken we welke publishers
hieraan voldoen. De publishers die t.z.t. hieraan voldoen, plaatsen we op een
whitelist. Bij deze publishers kun je dan dus wél adverteren op surfgedrag. Ook
blijven we jurisprudentie en de e-Privacyverordening volgen en passen de
invulling van de richtlijnen hier waar nodig op aan.

Wat betekent dit voor de huidige campagnes?
1.

Huurprijs campagne – Ministerie van Binnenlandse Zaken

In deze campagne is getarget op leeftijd (16-27 jaar) en locatie (studentensteden).
Geen retargeting toegepast. Voor deze campagne verandert dus niets.
2.

Energiebesparen doe je nu – Ministerie van Binnenlandse Zaken

Targeting op leeftijd (35-64) en op basis van een postcodelijst die geüpload is in
Facebook (postcodes zonder letters) en waar op geselecteerd is.
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5.+6. Douane campagne 2018 (en hetzelfde geldt voor overal Dichtbij van
Buitenlandse Zaken (6))
1. Targeting op personen in huishoudens zonder schoolgaande kinderen, die vaak
naar het buitenland reizen
2. Targeting op personen in huishoudens met schoolgaande kinderen met interesse
in reizen
3. Targeting op verblijvend wereldwijd buiten de EU (gaat op basis van IP adres),
taal: Nederlands, geen expat (niet woonplaats buiten NL)
Geen retargeting
Voor de 3e groep verandert niets.
De 1e groep omvat 680.000 personen, als we interesse in reizen verwijderen, wordt de
doelgroep 810.000 personen: kostenstijging net/net van € 3.400,- naar € 4.050,De 2e groep omvat 460.000 personen, als we surfgedrag: mensen die vaak reizen,
verwijderen ga je naar 8,8 mio personen. Enorm veel groter dus. Maar we zouden er
dan voor kiezen om anders te targeten. We zouden dan de leeftijdscategorie waarin de
meeste mensen zitten met schoolgaande kinderen uitsluiten (35-55) en daarnaast
targeten op Hoog opgeleid. Doelgroep zou dan 2,3 mio mensen omvatten.
Kostenstijging van € 2.300,- net/net naar € 11.500,7.

Studeren met een plan (SMEP), Ministerie OCW

Targeting op leeftijd en opleidingsniveau.
Retargeting op video 25% bekeken dan opvolging met link ad
Retargeting zou dan niet meer mogen want op basis van interactie met campagneuiting en dus surfgedrag.
8.

Gemeenteraadsverkiezingen/WIV referendum, Ministerie
Binnenlandse Zaken

Targeting op expats, mensen die als taal Nederlands hebben en woonlocatie buiten
Nederland hebben.
Targeting op leeftijd (18-34).
Retargeting op basis van video 10 sec bekeken opvolging met link ad.
Retargeting zou dus niet meer mogen.
9.

Werken bij de EU – Ministerie Buitenlandse Zaken

Targeting op opleidingsniveau en vakgebieden, aangevuld met interesse in
accountability, boekhouden, liken TU Delft, Eindhoven, Twente
De aanvulling zou dus niet meer mogen dus dan wordt de doelgroep in dit geval kleiner:
van 130.000 personen naar 51.000 personen.
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2. Campagne Privacy Prescan
Status: actie
In principe targeten we niet op surfgedrag. We kijken naar manieren om de
media-inzet zo vorm te geven dat we zo min mogelijk persoonsgegevens
nodig hebben. Er zullen zeker campagnes zijn, waarbij er alsnog een wens is
om actief persoonsdata te verzamelen of te (her)gebruiken om specifieke
doelgroepen te targeten of retargeten (dus als je wel wil targeten op
surfgedrag). Om dit zorgvuldig te doen, moet voorafgaand aan de
voorgenomen media-inzet een Campagne Privacy Prescan worden uitgevoerd.
Het projectteam plus AVG-expert loopt bij zo’n scan alle aspecten na van het
voorgestelde/voorgenomen datagebruik van de betreffende campagne.
Daarbij gaat het voornamelijk om het inschatten en documenteren van:


Proportionaliteit
Is het, gegeven de campagnedoelstelling, geëigend om met
persoonsdata te werken? Voor een personeelswervingscampagne ligt
de afweging waarschijnlijk anders dan voor een verkeerscampagne.



Naleving en risico’s
In kaart brengen van de naleving van de richtlijnen van de AVG. Is het
datagebruik in lijn met de uitgangspunten van de wetgeving? Hoe is
toestemming geregeld? Waar liggen haalbare en onhaalbare
verbeterpunten?



Uitlegbaarheid
Op welke manier is het voorgenomen datagebruik uit te leggen en
transparant te maken naar bezoekers / burgers?



Toestemming
Hoe is de toestemming van burgers op het gebruik van hun
persoonsgegevens geregeld?
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De prescan levert een gedeelde, gedocumenteerde onderbouwing van
de gemaakte overwegingen en de daaruit voortvloeiende keuzes over
het datagebruik voor de betreffende campagne. Met de uitkomsten van
de prescan kunnen de campagnemanager en het mediabureau de
daadwerkelijke mediastrategie concretiseren.
De uitkomsten van de prescan worden openbaar gemaakt voor de
campagnes waarbij er sprake is van verwerking van deze
persoonsdata. Hierdoor wordt deze manier van verantwoorden een
onderdeel van de privacyuitleg van de campagne.
3. Best practice privacyproof
Status: actie
In samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens werken we één
campagne helemaal uit die gebruikt maakt van persoonsgegevens op een
manier zoals het bedoeld is. Alle mogelijke media-inzet wordt hierbij
meegenomen.
4. Onderzoek naar effectiviteit retargeting
Status: actie
Levert retargeting inderdaad betere resultaten op? Of werkt volgtijdelijk
boodschappen uitserveren net zo goed (dus 2 weken iedereen boodschap A,
dan 2 weken boodschap B etc.)? Retargeting komt vanuit de performance
hoek, maar werkt dit mechanisme bij branding ook (storytelling)? Of ga je het
publiek zo trechteren dat je uiteindelijk maar een hele kleine groep echt goed
bereikt? Onderzoek via een aantal campagnepilots (in ieder geval met de
campagnes die actief retargeting inzetten) moet hier nog dit jaar antwoord op
geven. Op basis van de resultaten kunnen we een afweging maken of we of
we retargeting wel of niet inzetten.
5. Onderzoek naar effectiviteit audiences
Status: actie
Hoe effectief is het om op audience (surfgedrag) te targeten? Weegt de
effectiviteit op tegen de privacy van de burger? Is een advertentie voor
reisadviezen van Buitenlandse Zaken op bijvoorbeeld Nu.nl aan bezoekers van
wie we weten dat ze geïnteresseerd zijn in reizen net zo effectief als
adverteren op een reissite? Onderzoek via een aantal campagnepilots moet
hier nog dit jaar antwoord op geven. Op basis van de resultaten kunnen we de
afweging maken of we targeting op audiences in het vervolg nog inzetten.
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4.3.7 Onderbouw je overwegingen en
informeer de burger als je wél
persoonsgegevens gebruikt

Onze referentie
4002114

Waarom:
Er zijn zes rechtsgrondslagen waarop persoonsgegevens mogen worden verwerkt:
1. Toestemming (Rijksoverheid & Markt)
2. Uitvoering van Overeenkomst (Rijksoverheid & Markt)
3. Wettelijke plicht (Rijksoverheid & Markt)
4. Vitale belangen (Rijksoverheid)
5. Algemeen belang /Openbaar gezag (Rijksoverheid)
6. Gerechtvaardigd belang (Markt)
Voor het gebruik van persoonsgegevens bij betaalde media-inkoop in opdracht
van de Rijksoverheid (waarbij de Rijksoverheid de afzender is), kan alleen
toestemming een grondslag zijn. Een overheidsinstantie kan zich namelijk niet
beroepen op gerechtvaardigd belang, op het moment dat gebrieft wordt op het
targeten op basis van surfgedrag.
De Rijksoverheid moet vooraf vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming
krijgen. Dit betekent:
 duidelijkheid over de identiteit van u als organisatie;
 het doel van elke verwerking waarvoor u toestemming vraagt;
 welke persoonsgegevens u verzamelt en gebruikt;
 het recht dat zij hebben om de toestemming weer in te trekken.
Het idee hierachter is dat burgers/consumenten meer inzicht en controle hebben
over de verwerking van hun persoonsgegevens en dat zij precies weten welke
gegevens waarvoor verwerkt worden.

Hoe:
Korte termijn:
1. Uitkomsten Prescan openbaar maken
Status: actie
De uitkomsten van de prescan (zie richtlijn 6) worden openbaar gemaakt voor
de campagnes waarbij er sprake is van verwerking van persoonsdata op
Rijksoverheid.nl. Hierdoor wordt het een onderdeel van de privacy-uitleg van
de campagne. Onderdeel hiervan is hoe de toestemming voor het gebruik van
anders dan strikt noodzakelijke persoonsgegevens (zoals IP-adres, want
zonder kun je niet online adverteren) wordt verkregen door de partijen met
wie we willen samenwerken. Hoe deze toestemming praktisch moet worden
vormgegeven moeten we nader onderzoeken.
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Mediabureau Initiative vraagt uit bij het opstellen van een mediaplan op welke
wijze de toestemming is verkregen.
Lange termijn:
1. PrivacyWijzer
Status: idee
Een initiatief vanuit de Rijksoverheid om inzichtelijk te maken welke gegevens
waarvoor worden gebruikt in de communicatie naar burgers/consumenten.
Hiervoor worden een aantal iconen ontwikkeld, die alleen ter beschikking
worden gesteld aan partijen die zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan
(en dat ook kunnen aantonen: de whitelist). De Rijksoverheid gebruikt ze zelf
in haar eigen campagnes.

Schets:

Pagina 24 van 56

Dienst Publiek en
Communicatie
Datum
25 mei 2018
Onze referentie
4002114

Aanbieders voelen een sterkere impuls om zich voor het gebruiken van
persoonsgegevens te verantwoorden en een zorgvuldiger beleid te voeren. De
transparantie die de PrivacyWijzer biedt, creëert een maatschappelijk vertrouwen
in en bij organisaties die met data (persoonsgegevens) werken. De iconen worden
op communicatie-uitingen gebruikt (Deze campagne is tot stand gekomen door…).
2. Campagne mediawijsheid
Status: idee
Om de consument meer in control te laten zijn, moet er meer bewustzijn
komen over online privacy. Er moet een duidelijk handelingsperspectief zijn:
de PrivacyWijzer, net als de Kijkwijzer bij tv. Denk aan campagnes die
duidelijk maken wat er gebeurt met data. Het voorstel is om met deze
campagne (als pilot) alle richtlijnen te doorlopen, en er de ‘best practice
privacyproof campagne voeren’ van te maken.
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4.3.8 Meet (effect van) communicatie
privacyproof
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Waarom:
Campagne-effectonderzoek geeft inzicht in de communicatieve werking van
campagnemiddelen en toont de effecten op kennis, houding en gedrag. Bij vrijwel
iedere vorm van communicatieonderzoek worden er persoonsgegevens verwerkt.
Denk aan de kenmerken van respondenten in een panel, de videoregistratie van
een interview of IP-adressen in websitestatistieken.
Hoe:
Vanuit Dienst Publiek en Communicatie zijn (raam)contracten afgesloten met
onderzoeksbureaus die hun AVG-zaken op orde hebben. Zo is de toestemming
van deelnemers aan communicatieonderzoek op de juiste manier verkregen, is de
gegevensbeveiliging op orde en er komen geen persoonsgegevens voor in de
rapportages. Als opdrachtgever kun je er dus op vertrouwen dat het onderzoek –
net zoals onder de oude WBP – goed wordt uitgevoerd. Aanvullende maatregelen
zijn nu niet nodig.
Korte termijn
1. Alleen werken met anonieme webstatistieken
Status: geen actie nodig
Voor het bijhouden van bezoekstatistieken van een website is er een
bijzondere situatie. Het is belangrijk dat eventuele persoonsgegevens, zoals
een IP-adres of een geo-locatie, direct uit de registratie van een bezoeksessie
worden gewist. Op die manier is er sprake van anonieme webstatistieken en
kunnen die zonder voorafgaande toestemming van de bezoeker worden
vastgelegd. Dienst Publiek en Communicatie werkt met de software Piwik
Analytics die zodanig is ingericht dat het aan deze voorwaarden voldoet.
2. Geen crossmedia-analyses op basis van pixels
Status: actie
Sommige onderzoeksvormen brengen per individu de historie van
campagnecontacten in kaart. Dit om conclusies te kunnen trekken over de
ideale mediamix om het campagnedoel te bereiken. Een voorbeeld van dit
onderzoekstype is crossmedia-analyse. Met trackingpixels wordt het online
gedrag van individuen over verschillende websites heen gevolgd. De gegevens
over hoe vaak mensen waren blootgesteld aan campagne-uitingen kunnen in
relatie worden gezet met conversiecijfers of panelmetingen. Wanneer er
sprake is van tracking in het kader van onderzoek, dan verschilt dat feitelijk
niet met tracking voor targeting of andere marketingdoeleinden en zijn de
bijbehorende regels van de AVG hierop ook van toepassing, waaronder
expliciete toestemming. Dat maakt dat deze onderzoeksvorm in de huidige
vorm onbruikbaar wordt. We onderzoeken hoe deze toestemming op een
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goede manier verkregen kan worden in de nabije toekomst, zodat we deze
onderzoeksvorm dan weer in kunnen zetten.
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Conclusie

Hoe voert de Rijksoverheid privacyproof en effectief campagne na 25 mei 2018,
als de nieuwe privacywet van kracht is? Deze vraag ontstond naar aanleiding van
een testcase, waarbij het doel was om een privacyproof campagne te ontwikkelen.
Dit bleek in de praktijk nog niet mogelijk. Het maakte dat er zorgen ontstonden
over de mogelijkheid tot online adverteren na 25 mei 2018.
Samen met vertegenwoordigers van departementen, enkele
uitvoeringsorganisaties, creatieven, AVG experts, en een selectie publishers
hebben we gekeken naar het vraagstuk. De AVG laat veel ruimte voor
interpretatie en veel is nog onduidelijk: de concrete vertaling van de wet naar
marketing- en communicatiedoeleinden (de e-Privacyverordening) komt er nog
aan en er is nog geen jurisprudentie beschikbaar.
We hebben daarom vooral naar de geest van de wet gekeken, in plaats van alleen
naar de letter. Als Rijksoverheid (wetgever, handhaver en adverteerder) moeten
we hoe dan ook voldoen aan (de letter van) de wet. Tegelijkertijd zien we een
voorbeeldrol als het om de toepassing van de wet gaat. Steeds hebben we
gekeken naar de essentie van de wet: het goed omgaan met persoonsgegevens
door zorgvuldig belangen af te wegen tussen organisaties en burgers.
De richtlijnen kunnen in principe direct toegepast worden door de
campagnemanagers van DPC en de departementen, maar de ideeën die eronder
zijn uitgewerkt voor een groot deel niet. We zien dit project en document dan ook
als startpunt waarbij we op weg gaan naar een gezonde campagne-omgeving
waar de persoonsgegevens van de burger goed worden beschermd, de
Rijksoverheid aan haar informatieplicht kan voldoen op een effectieve manier én
als wetgever en handhaver een voorbeeldrol kan innemen en de samenwerking
met de markt (mediapartijen) goed is. De acties moeten op korte termijn worden
opgevolgd. De ideeën zijn voorstellen uit de werksessies en kunnen op de langere
termijn bijdragen aan een optimale uitvoering van de richtlijnen.
De eerste drie richtlijnen gaan uit van ‘privacy by design’. Deze richtlijnen houden
er in het campagne-ontwerp rekening mee dat in principe geen gebruik gemaakt
wordt van persoonsgegevens, door naar alternatieve oplossingen te zoeken: de
behoefte van de burger centraal zetten waardoor je relevanter wordt, de eigen
kanalen die 100% privacyproof zijn in te zetten en in eerste instantie gebruik te
maken van PR en partnerschappen. Als je media inkoopt, doe dat dan daar waar
burgers al (op zoek) zijn.
De overige vijf richtlijnen gaan uit van ‘privacy by default’: als je dan toch
persoonsgegevens gebruikt, gebruik dan alleen de noodzakelijke gegevens, werk
met betrouwbare partijen en wees hier transparant over richting de burger.
Op korte termijn zorgen we hiervoor:

Alle eigen kanalen zijn 100% ‘AVG compliant’.
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We adverteren in principe alleen op context/onderwerp en nietpersoonsgegevens zoals leeftijd, postcode, woonplaats, geslacht en
opleiding (op bijzondere persoonsgegevens mag je nooit adverteren).
Als we met meer dan de strikt noodzakelijke (IP-adres, anders kun je niet
online adverteren) persoonsgegevens willen adverteren, doen we een (nog
te ontwikkelen) Campagne Privacy Prescan en maken we de afwegingen
openbaar.
We adverteren alleen op platformen die kunnen aantonen zich maximaal
in te spannen om AVG compliant te zijn. Wat een maximale inspanning is
moet nader worden bepaald.
We schorten de (betaalde) samenwerking met partijen op als de Autoriteit
Persoonsgegevens een uitspraak doet dat ze niet aan de AVG voldoen,
voor zolang ze niet voldoen.
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Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Checklist AVG
Schema Online Paid Media
Over de AVG
Uitgangspunten Overheidscommunicatie
Aanpak
Bereiksanalyse eigen kanalen
Doorrekening scenario’s
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Bijlag 1: Checklist Campagnes AVG
Deze checklist is opgesteld aan de hand van de Rijksbrede richtlijnen voor
privacyproof en effectief campagne voeren. Het is een uitleg wat de richtlijnen in
de praktijk betekenen en waar je op moet letten. De checklist zal regelmatig geupdate worden zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Bijvoorbeeld met uitkomsten
van onderzoeken die we gaan doen. De checklist betreft alleen online media.
Verantwoordelijkheid
DPC en het mediabureau Initiative sluiten een verwerkersovereenkomst. De
bewerkersovereenkomst (onder de Wbp) komt hiermee te vervallen.
Opdrachtgevers, die media inkopen op het DPC-contract, hebben in principe geen
verwerkersovereenkomst nodig met Initiative, tenzij deze opdrachtgevers:

eigen of third party data (laten verwerken);

gebruik maken van audiences;

pixel op eigen site laten plaatsen.
Richtlijn 1: Sluit altijd aan op de belevingswereld van de burger
Je kunt onderstaande bronnen gebruiken om deze richtlijn in praktijk te brengen:

Continu Onderzoek Burgerperspectieven

Trendanalyse

Doelgroeponderzoek
Richtlijn 2: Maak optimaal gebruik van de (100% privacyproof) eigen
kanalen
Owned media
2.1 Eigen websites

Websites van de Rijksoverheid gebruiken geen Social Media Plugins. Bij
het linken naar externe websites geven overheidswebsites alleen de
domeinnaam van de eigen website mee.

De Rijksoverheid verstrekt nooit persoonsgegevens aan derden, zoals
Online Media exploitanten.

De Rijksoverheid biedt informatie altijd aan op de eigen websites, zodat
de bezoeker gegarandeerde toegang heeft tot de informatie zonder dat er
persoonsgegevens verwerkt worden.

De Rijksoverheid gebruikt geen Google trackingscripts die gegevens van
bezoekers verzamelen. Piwik analytics is de voorkeursteller die
geanonimiseerde klikdata over het bezoek van de website verzamelt.

De Rijksoverheid gebruikt geen commerciële tagmanagers.

Nieuwe websites: privacy by design: Privacy by design houdt in dat je als
organisatie al tijdens de ontwikkeling van producten en diensten (zoals
informatiesystemen) volledige aandacht besteedt aan privacyverhogende
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maatregelen, ook wel privacy enhancing technologies (PET) genoemd.
Privacy by default: privacy is de standaard instelling.
Privacyverklaring: Op de eigen websites van de Rijksoverheid, zie als
voorbeeld www.rijksoverheid.nl/privacy en
www.platformrijksoverheiddemo.nl/privacy. De privacyverklaring gaat in
op de eigen gegevensverwerking en de export van gegevens naar externe
internetbronnen.

Onze referentie
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2.2 Eigen nieuwsbrief

Mailings mogen verstuurd worden naar je huidige e-mailrelatielijst, maar
alleen aan contacten die daarvoor expliciet toestemming hebben gegeven.
Je hoeft geen toestemming te vragen voor een emailadres als
‘info@bedrijfsnaam’. Zo’n emailadres valt namelijk niet onder
persoonsgegevens.

Je moet kunnen bewijzen hoe/wanneer/waarvoor de opt-in (nieuwsbrief
inschrijving) is verkregen in het verleden. In de praktijk blijkt dit lastig te
zijn. Als de opt-in niet aangetoond kan worden, moet opnieuw
toestemming gevraagd worden (waarbij het even makkelijk moet zijn om
‘ja’ als ‘nee’ te kiezen, met bijvoorbeeld een ja- en een nee-button). Bij
geen respons, moet je de personen uitschrijven uit je bestand.

Bij het versturen van nieuwe mailings naar bestaande relaties, moet
steeds de gelegenheid geboden worden om makkelijk uit te schrijven.

Als je nieuwe mailings naar nieuwe relaties wilt versturen, moet je van
tevoren expliciet toestemming vragen op basis van heldere informatie
(“voor marketingdoeleinden van derden” is geen heldere informatie).
2.3 Eigen app

Nieuwe app: privacy by design: Privacy by design houdt in dat je als
organisatie al tijdens de ontwikkeling van producten en diensten (zoals
informatiesystemen) ten eerste aandacht besteedt aan privacyverhogende
maatregelen, ook wel privacy enhancing technologies (PET) genoemd.
Privacy by default: privacy is de standaard instelling.

Gebruik alleen de absoluut noodzakelijke gegevens.
2.4 Eigen socialmediakanalen (content)

Informatie: de Rijksoverheid biedt informatie ook altijd aan op de eigen
websites, zodat de bezoeker gegarandeerde toegang heeft tot de
informatie zonder dat er persoonsgegevens verwerkt worden. Informatie
aanbieden op social media is aanvullend hierop. Voor het aanbieden van
informatie op social media is het wel mogelijk te variëren in vorm:
content, middelen en acties die passen bij het medium en de doelgroep.

Interactie: wanneer interactie als doel heeft om te debatteren of
discussiëren, biedt de Rijksoverheid de mogelijkheid tot interactie ook
altijd aan op de eigen kanalen. Zodat de persoonsgegevens van de
bezoeker niet door een commerciële partij verwerkt hoeven te worden en
de Rijksoverheid er voor kan zorgen dat deze verwerkt worden conform de
privacywetgeving.
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Verantwoording op socialmediapagina’s van de Rijksoverheid: op de eigen
socialmediapagina’s nemen de Rijksoverheidsorganisaties uitleg op over
de bijdrage die de Rijksoverheid doet aan de verwerking van
persoonsgegevens door het socialmediaplatform en het gebruik van deze
gegevens door targeting (adverteren).
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Richtlijn 3: Maak waar mogelijk gebruik van gedeeld of verdiend bereik

3.1 Uitspraken Autoriteit Persoonsgegevens zijn leidend
Wanneer de handhaver van de wet, de AP, een negatief advies uitbrengt over een
online platform, netwerk, organisatie of kanaal, dan volgt de Rijksoverheid direct.
Het betekent dat de Rijksoverheid in dat geval – tot nader bericht van de AP – de
samenwerking opschort.
Richtlijn 4: Werk alleen samen met privacyproof partijen
4.1 Uitspraken Autoriteit Persoonsgegevens zijn leidend
Ook bij het inkopen van online media is de AP leidend. Zodra de AP een
negatief advies uitbrengt over een online platform of netwerk, dan volgen de
adverteerders van de Rijksoverheid direct. Het betekent dat
overheidsadverteerders in dat geval – tot nader bericht van de AP – geen
paid-media meer inkopen bij dat platform. Regelmatige afstemming met de AP
is nodig om, waar nodig inkoopmaatregelen te kunnen voorbereiden.
4.2 Rijksbrede whitelist van publishers en toegestane data-methoden en
technieken (binnen ethisch kader)
Van het mediabureau Initiative verwachten overheidsadverteerders een lijst
van partijen en platformen waar overheidscampagnes – zonder datazorgen –
kunnen worden uitgevoerd, en welke data-technieken (nog) ter beschikking
staan. Deze lijst komt zo snel mogelijk beschikbaar en zal steeds gemonitord
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worden. Wat de randvoorwaarden hier precies voor zijn, moeten we nog
definiëren.
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Rangvolgorde van whitelist lijsten, d.w.z. 1 is geen garantie, 3 is hoogste
garantie op AVG proof:
1. Tot nu toe werken we met een whitelist op basis van historisch volume en
Magna contracten. Dit is de zeer brede basis. Uitzonderingen op deze lijst
zijn mogelijk.
2. Het mediabureau gaat - vanwege de AVG - werken met publishers
waarmee getekende vendorpacks te verwachten zijn.
3. De Rijksbrede whitelist die voldoet aan het ethisch kader zal tot stand
moeten komen op basis van onderzoek en prescans en specificaties vanuit
DPC.
Richtlijn 5: Adverteer daar waar mensen (op zoek) zijn
5.1 Optimaliseer organische vindbaarheid
Technisch:

Toepassen van digitale toegankelijkheid: WCAG 2.0, als onderdeel van
EN 301 549.

Valide HTML/CSS/JS.

Snelle websites: Check

Mobile friendly websites: Check

Alle URL’s van een website toevoegen aan search-engines,
bijvoorbeeld via sitemap.xml protocol.

Schema.org vocabulaires toepassen: Check

Veilige websites: HTTPS met de juiste TLS settings

UX design (met een UX ontwerp kan iedereen een website goed
gebruiken, zonder frustraties of onduidelijkheden).
Redactioneel:

zoekwoordenanalyse;

goede landingspagina’s die aansluiten bij de vraag van de bezoeker;

SEO vriendelijke teksten (zoektermen verwerkt in tekst en titel van de
pagina, H1 en H2);

unieke content;

actuele content;

linkbuilding;

werkende links;

goede meta descriptions;

korte en duidelijke URL’s met de juiste zoektermen erin verwerkt;

duurzame URL’s;

structuur en intern linken van andere relevante pagina’s;

social media;

featured snippets (wat, hoe, waarom en wanneer vraag);
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bestandnamen van beeld voorzien van relevante zoekterm.
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SEO-check op iedere campagne
Een SEO-specialist van DPC of het departement doet een check of alle
teksten SEO-wise zijn voor een campagne live gaat.

5.2 Inzet betaalde vindbaarheid (Google Adwords)

Als belangrijke informatie niet vindbaar is in de top 3 van de
zoekresultaten van Google.

Als de informatie korte tijd aandacht nodig heeft i.v.m. de actualiteit
(vuurwerkregels, huurverhoging, CITO,).

Als de informatie nieuw op de site is en direct onder de aandacht
gebracht moet worden (maatschappelijk belang van het onderwerp).
Bijvoorbeeld bij jodiumtabletten.

Bij onderwerpen waar meerdere organisaties informatie over hebben,
zoals de AOW. En het onderwerp niet organisch vindbaar is vanwege
concurrentie.

Bij seizoensgebonden interesse van informatie (schoolvakanties).

Als een (politieke) boodschap onder de aandacht moet worden
gebracht (verbod op plastic tasjes, verkiezingen).
Daarbij wordt gecontroleerd of er geen andere (rijks)overheidspartij is die
dezelfde informatie ook biedt en of deze informatie goed organisch
vindbaar is en/of er search wordt ingezet;
5.3 Inzet Contextueel adverteren in mediaplan
Mediabureau Initiative neemt contextueel (umfeld) adverteren als vast
onderdeel in het mediaplan mee.
Richtlijn 6: Een campagne van de Rijksoverheid gebruikt zo min mogelijk
persoonsgegevens
Paid media
Als de Rijksoverheid online wil adverteren dan zijn een aantal datapunten
minimaal noodzakelijk waaronder bijvoorbeeld een IP adres (= persoonsgegeven).
Hieronder sommen we de minimaal noodzakelijke datapunten op onder het kopje
‘Basisdata’.
Voor targeting zijn extra data noodzakelijk. Data die niet te zijn herleiden zijn tot
een unieke persoon kunnen in ieder geval benut worden. En als het gaat om
persoonsgegevens dan dient het databeheer bij de verwerkersverantwoordelijke
conform AVG te zijn.
De Rijksoverheid noch marktpartijen mogen bijzondere persoonsgegevens
gebruiken voor adverteren.
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1) Basisdata
Bij online adverteren komt bijna altijd targeting om de hoek kijken, maar
je kunt online adverteren zonder gebruik van targeting data, namelijk als
je iets fixed inkoopt. Dit betekent dat je afspreekt dat voor een bepaalde
periode je uiting voor iedereen te zien is die op de site komt (en met een
opvallend formaat, bijv homepage takeover ben je ook altijd zichtbaar, zit
je niet ‘onder de vouw’).
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De creatie wordt hierbij verwerkt in een hosting systeem (adserver) waar
het omgezet tot een stukje code dat naar de publisher wordt gestuurd.
Vanuit de adserver kunnen we daardoor alle geleverde impressies en clicks
rapporteren.
Welke datapunten zijn minimaal noodzakelijk voor adverteren?
HTTP Protocol Data:
• IP Address
• Browser (User Agent)
• Referring URL
• Cookie ID (desktop, tablet)
• Ad ID (mobiel)
Waarom zijn deze data punten noodzakelijk voor adverteren?

Advertentie verschijnt NIET tussen ongewenste content (drugs,
geweld, porno, gokken).

Advertentie verschijnt aan NL publiek.

Rapporteren van het aantal geleverde impressies.
En indien gebruik wordt gemaakt van een DSP, waarbij alleen de basis
data worden gebruikt:

Advertentie kan een maximaal frequency cap worden toebedeeld over
alle mediapartijen.

Het afrekenen van de advertentie.
2) Targetting data
Welke data kan worden toegevoegd om te kunnen targeten? Het zijn data
die niet te herleiden zijn tot een unieke persoon (gegevens) of als het gaat
om persoonsgegevens dan dient het databeheer conform AVG te zijn en
moet er een Campagne Privacy Prescan uitgevoerd worden.
Het adverteren op profielopbouw via surfgedrag (audiences) is dus alleen mogelijk
als bij de samenstelling van de audiences de AVG in acht is genomen. Het
databeheer conform AVG gaat onder andere om hoe de toestemming tot het
verzamelen van die gegevens is verkregen. Veel data (targetingmogelijkheden)
wordt verkregen door het volgen van surfgedrag. De vraag is of de bezoeker
toestemming gegeven heeft via heldere informatie. Weet de bezoeker waar hij/zij
toestemming voor heeft gegeven? Nader onderzoek zal moeten uitwijzen welke
publishers dit goed georganiseerd hebben. Tot die tijd voeren we een Campagne
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Privacy Prescan uit bij campagnes die targeting inzetten op profielopbouw via
surfgedrag (audiences).
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6.1 Soorten targetingmogelijkheden:
Gegevens

Socio-demografische data zijn bijvoorbeeld:
o Leeftijd
o Geslacht
o Opleiding
o Postcodegebied


Onderwerpen (contextueel)
Dit zijn categorieën die geïndexeerd zijn op basis van de inhoud van de
website. Niet op basis van het surfgedrag.

Campagne Privacy Prescan uitvoeren
Onderstaande targetmogelijkheden gaan over persoonsgegevens of over
audiences opgebouwd via surfgedrag. Daarom is een Campagne Pivacy Prescan
nodig.
(Persoons)gegevens opgebouwd via surfgedrag
Data over interesses, bijvoorbeeld:

Sport

Mode

Cultuur

Auto
Persoonsgegevens
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon.
Bijvoorbeeld:

geo / locatiedata (zowel mobiel als desktop);

telefoonnummer;

adres;

e-mailadres.
Pseudo persoonsgegevens
Hierbij gaat het om een bundeling van gegevens die leiden tot een persoon.
NIET op targeten

Bijzondere persoonsgegevens, zoals:
o Burgerservicenummer;
o politieke voorkeur;
o ras;
o godsdienst;
o strafrechtelijk verleden;
o gezondheid;
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lidmaatschap vakvereniging.

Onze referentie
4002114

6.2 Targeting op vrienden van fans van socialmediakanalen


Niet targeten op vrienden van fans
Vrienden van fans zijn de vrienden van mensen die een pagina hebben
geliked. Er is geen toestemming verkrijgen van de vrienden van fans.
Daarom targeten we alleen op fans en niet op vrienden van fans.

6.3 Retargeting binnen campagne


Frequency capping MAG ingezet worden
Frequency capping is AVG proof te noemen omdat het in het belang is van
de consument, het gebruik betreft functionele cookies.



Sequential targeting in principe NIET inzetten
Denk hierbij ook aan retargeting op basis van interactie met de
campagne-uiting, bijv. als iemand uiting 1 heeft bekeken wordt uiting 2
uitgeserveerd, als niet uitgekeken dan nog een keer uiting 1. Als je dit wel
wil inzetten, moet er een Privacy Prescan uitgevoerd worden.



Of retargetten AVG proof uit te voeren is, zal onderzocht moeten worden
door DPC en Initiative.

6.4 Vormen van inkopen


Programmatic
Met de programmatic inkoop via een Demand Side Platform (DSP) heeft
het mediabureau voor de Rijksoverheid de mogelijkheid om de online inzet
bij meerdere specifiek voor de Rijksoverheid geselecteerde publishers
centraal te managen en te optimaliseren.
De programmatic techniek is ook binnen Facebook de wijze waarop
advertenties worden getoond. Advertenteren op het Google Display
Netwerk gaat met programmatic techniek. Advertenties bij Google
Youtube kunnen op programmatic en op non-programmatic wijze worden
ingekocht.



Non-programmatic
Bij de non-programmatic wijze is er een directe verbinding tussen de
AdServer van het Rijksoverheid mediabureau en de Adserver van de
Publisher. De keten is daardoor kort en het zicht op dataminimalisatie,
doelbinding en transparantie groot.
Afspraak met media exploitant over prijs, duur, format, locatie. Afrekenen
op prestatie in aantal impressies, afrekenen op zichtbaarheid, frequency
cap mogelijk. Wel gebruik IP adres, op verzoek van adverteerder
targetting mogelijk op beschikbare data.
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Voor de Rijksoverheid beheert het mediabureau in overleg met DPC de
relaties met publishers die voldoen aan de door DPC gestelde kwalitatieve
criteria. Dit doet het mediabureau bij programmatic en bij nonprogrammatic media inkoop.
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Fixed-inkopen
Bij fixed-inkoop wordt direct ingekocht bij een publisher.
Afspraak met media exploitant over prijs, duur, format, locatie. Niet:
afrekenen op prestatie in aantal impressies en afrekenen op zichtbaarheid,
geen frequency cap mogelijk. Wel: gebruik IP adres. Geen targeting
mogelijk.

6.5 Onderzoek ten behoeve van ethisch kader


Onderzoek naar wijze van samenstelling van audiences
Het adverteren op audiences is alleen mogelijk als bij de samenstelling
van de audiences de AVG in acht is genomen. Nader onderzoek zal
moeten uitwijzen welke publishers dit goed georganiseerd hebben. Er zijn
drie categorieën:
o Eén platform één eigenaar (Facebook, Marktplaats).
o Meerdere platformen één eigenaar (Persgroep, Mediahuis,
Youtube).
o Meerdere platformen, meerdere eigenaren (GDN).



Onderzoek naar retargeting (binnen een campagne)
o Is retargeting wel of niet AVG proof uit te voeren?
o Wat is het effect van wel of niet retargeten?



Campagne Privacy Prescan
In principe targeten we niet op gedrag. We kijken naar manieren om de
media-inzet zo vorm te geven dat we zo min mogelijk persoonsgegevens
nodig hebben. Er zullen zeker campagnes zijn, waarbij er alsnog een wens
is om actief persoonsdata te verzamelen of te (her)gebruiken om
specifieke doelgroepen te targeten of retargeten. Om dit zorgvuldig te
doen, moet voorafgaand aan de voorgenomen media-inzet een Campagne
Privacy Prescan worden uitgevoerd. In een multidisciplinaire werkvorm
loopt het projectteam plus een interne AVG- expert (jurist of Functionaris
Gegevensbescherming) alle aspecten na van het
voorgestelde/voorgenomen datagebruik van de betreffende campagne.
Daarbij gaat het voornamelijk om het inschatten en documenteren van:
o

Proportionaliteit
Is het, gegeven de campagnedoelstelling, geëigend om met
persoonsdata te werken? Voor een personeelswervingscampagne ligt
de afweging waarschijnlijk anders dan voor een verkeerscampagne.
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o

Naleving en risico’s
In kaart brengen van de naleving van de richtlijnen van de AVG. Is het
datagebruik in lijn met de uitgangspunten van de wetgeving? Hoe is
toestemming geregeld? Waar liggen haalbare en onhaalbare
verbeterpunten?

o

Uitlegbaarheid
Op welke manier is het voorgenomen datagebruik uit te leggen en
transparant te maken naar bezoekers / burgers?

o

Toestemming
Hoe is de toestemming van burgers op het gebruik van hun
persoonsgegevens geregeld?

Onze referentie
4002114

De prescan levert een gedeelde, gedocumenteerde onderbouwing op van de
gemaakte overwegingen en de daaruit voortvloeiende keuzes over het
datagebruik voor de betreffende campagne. Met de uitkomsten van de
prescan kunnen de campagnemanager en het mediabureau de
daadwerkelijke mediastrategie concretiseren. Wanneer er – ondanks de
vooraf doordachte datapraktijk - onverhoopt iets mis loopt in een latere fase
van de campagne dan kan altijd worden teruggegrepen naar de prescan en
de verbeterpunten worden vastgesteld.
De uitkomsten van de prescan worden openbaar gemaakt voor de
campagnes waarbij er sprake is van verwerking van deze persoonsdata.
Hierdoor wordt deze manier van verantwoorden een onderdeel van de
privacy uitleg van de campagne.
Wil je je campagne aanmelden voor een Campagne Privacy Prescan, mail
naar avg.dpc@minaz.nl?
Alle resultaten van alle prescans dienen als voeding voor de uitwerking van
het ethisch kader in de whitelist die voldoet aan dit ethisch kader. Idee is wel
om de kennis op deze wijze gestructureerd te bundelen door alles te delen
met / beschikbaar te stellen aan het mediabureau.

Richtlijn 7: Onderbouw je overwegingen en informeer de burger als je wél
persoonsgegevens gebruikt
7.1 Uitkomsten Prescan openbaar maken
De uitkomsten van de prescan (zie richtlijn 6) worden openbaar gemaakt
voor de campagnes waarbij er sprake is van verwerking van deze
persoonsdata op rijksoverheid.nl. Feitelijk wordt het een onderdeel van de
privacy-uitleg van de campagne. Onderdeel hiervan is hoe de toestemming
voor het gebruik van anders dan strikt noodzakelijke (zoals IP-adres, want
zonder kun je niet online adverteren) persoonsgegevens wordt verkregen
door de partijen met wie we willen samenwerken. Mediabureau Initiative
vraagt dit uit bij het opstellen van een mediaplan.
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Richtlijn 8: Meet (effect van) communicatie privacyproof
8.1 Alleen werken met anonieme webstatistieken
Voor het bijhouden van bezoekstatistieken van een website is er een
bijzondere situatie. Het is belangrijk dat eventuele persoonsgegevens, zoals
een IP-adres of een geo-locatie, direct uit de registratie van een bezoeksessie
worden gewist. Op die manier is er sprake van anonieme webstatistieken en
kunnen die zonder voorafgaande toestemming van de bezoeker worden
vastgelegd. Dienst Publiek en Communicatie werkt met de software Piwik
Analytics die zodanig is ingericht dat het aan deze voorwaarden voldoet.
8.2 Geen crossmedia-analyses op basis van pixels
Sommige onderzoeksvormen brengen per individu de historie van
campagnecontacten in kaart om conclusies te kunnen trekken over de ideale
mediamix om het campagnedoel te bereiken. Een voorbeeld van dit
onderzoekstype is crossmedia-analyse. Met trackingpixels wordt het online
gedrag van individuen over verschillende websites heen gevolgd. De gegevens
over hoe vaak mensen waren blootgesteld aan campagne-uitingen kunnen in
relatie worden gezet met conversiecijfers of panelmetingen. Wanneer er
sprake is van tracking in het kader van onderzoek, dan verschilt dat feitelijk
niet met tracking voor targeting of andere marketingdoeleinden en zijn de
bijbehorende regels van de AVG hierop ook van toepassing, waaronder
expliciete toestemming. Dat maakt dat deze onderzoeksvorm in de huidige
vorm onbruikbaar wordt.
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Bijlage 2: Schema Paid Online Media

Pagina 41 van 56

Dienst Publiek en
Communicatie
Datum
25 mei 2018

Bijlage 3: Over de AVG

Onze referentie
4002114

Doelstelling
Het doel van de AVG is dat 1) consumenten/burgers meer inzicht en zeggenschap
krijgen in de opslag en het gebruik van privacygevoelige data door organisaties.
Consumenten moeten straks (in het geval van communicatie) toestemming geven
per data-element en per gebruiksdoel. En 2) organisaties moeten kunnen
aantonen dat ze niet méér data verzamelen dan strikt noodzakelijk is, hier
expliciete toestemming voor hebben gekregen en zorgvuldig met verzamelde data
omgaan.
“Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer”
Grondwet, Artikel 10
Persoonsgegevens
De AVG definieert persoonsgegevens als ‘alle informatie over een geïdentificeerde
of identificeerbare natuurlijke persoon". Uit de rechtspraak weten we dat nawgegevens, e-mailadressen, ip-adressen, locatiegegevens en smartphoneidentifiers persoonsgegevens zijn. Maar een klantprofiel, aankoopgeschiedenis of
surfgedrag dat bij dat persoonsgegeven hoort, is dan dus ook een
persoonsgegeven. Het gaat immers om ‘alle informatie over...’.
Ook als je persoonsgegevens pseudonimiseert - bijvoorbeeld door hashing of
encryptie - is er nog sprake van persoonsgegevens. Pas wanneer je alle
identificerende factoren uit het gegeven haalt en er geen reconstructie van het
persoonsgegeven mogelijk is, zijn de gegevens anoniem en is er geen sprake
meer van een persoonsgegeven.
Informatie die het mogelijk maakt bijzondere persoonsgegevens te herleiden,
wordt ook als bijzonder persoonsgegeven behandeld.
Naast deze (gewone) persoonsgegevens zijn er nog bijzondere persoonsgegevens:
o godsdienst of levensovertuiging;
o ras of etnische afkomst;
o politieke opvattingen;
o strafrechtelijk verleden;
o gezondheid;
o seksuele leven;
o lidmaatschap vakvereniging;
o burgerservicenummer.
Verwerken van persoonsgegevens
Je mag alleen (gewone) persoonsgegevens verwerken als je je kunt baseren op
één van de zes grondslagen van de AVG:


Toestemming van de betrokken persoon.
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Noodzakelijk voor de bescherming van een vitaal belang: als
verwerking persoonsgegevens iemands leven kan redden.
Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: bijvoorbeeld
een pakket versturen dat gekocht is in een online shop: NAW-gegevens
nodig. Maar geen geboortedatum.
Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting:
bijvoorbeeld in geval van Politie, Belastingdienst.
Noodzakelijk voor het vervullen van een taak van algemeen belang of
openbaar gezag: bijvoorbeeld cameratoezicht in een speeltuin van de
gemeente. Ook dit moet wettelijk geborgd zijn.
Noodzakelijk voor het vervullen van een gerechtvaardigd belang:
aantoonbaar noodzakelijk om bedrijfsactiviteiten te verrichten.
Bijvoorbeeld wanneer de verwerking binnen een klantrelatie plaatsvindt,
wanneer zij persoonsgegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden,
om fraude te voorkomen of om de netwerk- en informatiebeveiliging van
haar IT-systemen te waarborgen. Overheidsinstanties mogen deze
grondslag niet gebruiken.
In het kader van communicatie zijn de volgende twee grondslagen van
belang: toestemming en gerechtvaardigd belang. De grondslag
gerechtvaardigd belang wordt nu veel gebruikt om geen toestemming te
hoeven vragen. Overheidsinstanties mogen deze grondslag sowieso niet
gebruiken, als zij verantwoordelijke of verwerker van persoonsgegevens
zijn voor communicatiedoeleinden.
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Verantwoordelijkheid
De AVG maakt onderscheid tussen twee rollen: die van verantwoordelijke
(controller) en die van verwerker (processor). De verantwoordelijke bepaalt het
doel (waarom) en de middelen (hoe) van het verzamelen van
persoonsgegevens. Een verwerkingsverantwoordelijke kan een natuurlijk
persoon zijn, een rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een
ander orgaan. Iedereen kan dus verantwoordelijke zijn en de wet maakt ook
geen onderscheid tussen kleine ondernemers of multinationals.
De verwerker is een externe, aparte partij en dus nooit een werknemer van de
verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker krijgt opdracht om voor het doel
dat door de verwerkingsverantwoordelijke is bepaald persoonsgegevens te
verwerken.
DPC en het mediabureau Initiative sluiten een verwerkersovereenkomst. De
bewerkersovereenkomst (onder de Wbp) komt hiermee te vervallen.
Opdrachtgevers, die media inkopen op het DPC-contract, hebben in principe geen
verwerkersovereenkomst nodig met Initiative, tenzij deze opdrachtgevers:

eigen of third party data (laten verwerken)

gebruik maken van audiences

pixel op eigen site laten plaatsen.
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Toestemming
In de meeste gevallen zal voor het verwerken van persoonsgegevens voor
communicatie toestemming gegeven moeten worden door de betrokkene
(degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt). De AVG schrijft niet
precies voor in welke vorm de toestemming gevraagd moet worden. Maar er
moet wel aan een aantal eisen worden voldaan:
o

o

o

Vrijelijk gegeven: iemand mag niet benadeeld worden als hij of zij
geen toestemming geeft
Ondubbelzinnig: er moet sprake zijn van een duidelijke actieve
handeling. Bijvoorbeeld een (digitale) schriftelijke of een mondelinge
verklaring. Het moet in elk geval volstrekt helder zijn dát er
toestemming is verleend. Je mag niet uit gaan van het principe ‘wie
zwijgt, stemt toe’. Het gebruik van vooraangevinkte vakjes is dus niet
toegestaan.
Geïnformeerd: Je moet mensen informeren over:
1) de identiteit van de organisatie;
2) het doel van elke verwerking waarvoor je toestemming vraagt;
3) welke persoonsgegevens je verzamelt en gebruikt;
4) het recht dat zij hebben om de toestemming weer in te trekken. Je
moet de informatie in een toegankelijke vorm aanbieden. Ook moet
deze begrijpelijk zijn zodat iemand een weloverwogen keuze kan
maken. Dat betekent dat u duidelijke en eenvoudige taal moet
gebruiken.
Specifiek: toestemming moet steeds gelden voor een specifieke
verwerking en een specifiek doel. Indien je als organisatie bij de
verwerking meerdere doeleinden hebt, moet je de betrokkene hierover
informeren en voor elk doel apart toestemming vragen.

AVG versus ePrivacyverordening
Beide wetten gaan over privacy, maar op verschillende niveaus. De AVG focust op
persoonsgegevens en de ePrivacyverordening is specifiek gericht op marketing-en
communicatiekanalen en de dienstverleners hiervan. Daarbij gaat het om de
kanalen die gebruik maken van elektronische communicatie (cookies, email en
telemarketing. De verordening gaat over content, data en diensten als Netflix en
Internet of Things) staan niet expliciet in de AVG, wel in de ePrivacyverordening.
De ePrivacyverordening zal pas in 2019 van kracht gaan en tot die tijd is er dus
onduidelijkheid over hoe het precies zit met privacy en marketing- en
communicatiekanalen.
De ePrivacyverordening vervangt de Telecommunicatiewet, die nu wordt
gehandhaafd door de Autoriteit Consument en Markt. De ePrivacyverordening
wordt hoogstwaarschijnlijk, net als de AVG, gehandhaafd door de Autoriteit
Persoonsgegevens. De ePrivacyverordening is bedoeld als een lex specialis
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(bijzondere wet die voorrang krijgt op algemene wetgeving) bij de AVG en geeft
meer body/invulling aan de algemene regels in de AVG. Het is dus niet zo dat ze
niks met elkaar te maken hebben en organisaties daarom maar moeten wachten
tot de ePrivacyverordening er is. De ePrivacyverordening volgt uit de AVG. Wel is
het belangrijk om de richtlijnen die we nu opstellen opnieuw te toetsen aan de
ePrivacyverordening.
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Bijlage 4: Uitgangspunten
Overheidscommunicatie
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Binnen de Rijksoverheid zijn afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat alle
ministeries volgens dezelfde hoofdregels communiceren. De belangrijkste
afspraken zijn te vinden in de uitgangspunten overheidscommunicatie.
De overheidscommunicatie kent een aantal principiële uitgangspunten, die tot
stand zijn gekomen door de inbreng van diverse staatscommissies en de daarop
volgende interne discussie in de Voorlichtingsraad. Als belangrijk fundament dient
daarbij steeds de informatieplicht zoals neergelegd in artikel 110 van de Grondwet
en in de Wet openbaarheid van bestuur. Met deze door het kabinet in 2002
vastgestelde ‘principiële uitgangspunten’ wordt een bijgestelde en moderne
weergave beoogd van de daarvoor gehanteerde ‘principia’.
1. Recht op communicatie
Het hoofddoel van de communicatie van de Rijksoverheid is te voldoen
aan het recht van de burger op communicatie en informatie.
2. Herkenbaarheid
De Rijksoverheid is altijd, ongeacht het kanaal of medium, herkenbaar als
deelnemer aan de communicatie, respectievelijk als (mede) afzender
en/of anderszins als belanghebbend of betrokken bij de informatie.
3. Overheidscommunicatie gaat over beleid en organisatie
De communicatie van de Rijksoverheid is altijd gericht op de inhoud van
het beleid, en in dat verband tevens op het functioneren van de overheid
als zodanig. Bewindspersonen zullen zelf terughoudendheid betrachten
wanneer sprake is van het gebruik van eigen media en producties van
derden waaraan door de overheid wordt meebetaald. Zij treden nimmer
op in betaalde massamediale campagnes, zoals televisiespotjes.
4. Actieve voorlichting
De regering brengt haar beleid, alsmede de motieven en de overwegingen
die daaraan ten grondslag liggen, op actieve wijze onder de aandacht van
een zo breed mogelijk publiek. Zij kan daarbij in beginsel van alle
beschikbare communicatiemiddelen gebruik maken.
5. In relatie tot beleidsfase
De Rijksoverheid maakt in haar communicatie en voorlichting altijd
melding van de beleidsfase waarop de informatie betrekking heeft. Die
communicatie is daar qua aard, inhoud, toonzetting en omvang mee in
overeenstemming. Zo nodig geeft de Rijksoverheid hierbij aan in welke rol
zij optreedt en op welke rol zij de burger aanspreekt. De communicatie in
de fase van door het parlement nog niet aanvaard beleid is feitelijk van
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aard en zakelijk van toonzetting. Dit geldt voor zowel de concrete
maatregelen die worden voorgesteld, als voor de achtergronden en
motieven daarvan.
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6. Interactieve beleidsvoorbereiding
De regering geeft in een vroegtijdig stadium aan of, en zo ja in welke
vorm, zij burgers bij de voorbereiding van plannen of maatregelen wil
betrekken. Ook wordt vooraf duidelijkheid verschaft over de vraag wat er
met de uitkomsten van dergelijke interactieve beleidsvormingsprocessen
zal gebeuren.
7. Bereikbaar en responsief
De Rijksoverheid zorgt voor een goede bereikbaarheid voor burgers die
met haar in contact willen komen. Op verzoeken om informatie, klachten
e.d. wordt snel en adequaat gereageerd. Burgers kunnen zelf een keuze
maken via welk beschikbaar kanaal zij met de overheid willen
communiceren.
8. Voldoende en juiste informatie
De communicatie van de Rijksoverheid is waarheidsgetrouw en bevat
voldoende en juiste informatie om belangstellenden en belanghebbenden
tijdig in staat te stellen zich zelfstandig een oordeel te vormen over het
gevoerde en het te voeren beleid.
9. Toegankelijk, begrijpelijk en passend
Communicatie van de Rijksoverheid is technisch en inhoudelijk voldoende
toegankelijk, begrijpelijk, tijdig en zo gericht mogelijk. Doel en middelen
zijn steeds met elkaar in overeenstemming.
10. Proportionaliteit
De Rijksoverheid voldoet in haar communicatie aan het principe van
proportionaliteit in geval van onderwerpen die controversieel zijn en/of
onderhevig zijn aan maatschappelijke discussie en in het geval van nog
niet door het parlement aanvaard beleid.
De communicatie staat in die gevallen in redelijke verhouding tot de
mogelijkheden van andere spelers in het maatschappelijk krachtenveld en
mag de werking van onafhankelijke media niet bemoeilijken.
11. Geen vermenging
De communicatie van de Rijksoverheid wordt niet vervlochten met
partijpolitieke belangen. Binnen dat uitgangspunt zijn er situaties
denkbaar waarbij bewindslieden ook bij partijpolitieke optredens door
overheidsvoorlichting worden begeleid.
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Bijlage 5: Projectaanpak
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Scope project
De scope van het project: de campagnes van de Rijksoverheid, waarvan het
campagnemanagement al dan niet is ondergebracht bij DPC.
Een campagne is volgens ons: een gepland en gestructureerde inzet van
communicatie-activiteiten via één of meerdere kanalen met een van tevoren
vastgesteld doel en doelgroep.
Zaken die met de bedrijfsvoering te maken hebben (o.a. personeelsadministratie)
en met interne communicatie vallen buiten de scope van het project en zijn elders
belegd.

Werkvorm
Departementen en markt betrekken
Om tot richtlijnen voor effectief en privacyproof campagne voeren te komen,
hebben we een DPC-breed projectteam ingericht. Verschillende disciplines van
DPC zijn hierin vertegenwoordigd: Onderzoek, Media-inkoop,
Campagnemanagement, Redactie, Online Advies en Juridische zaken.
Daarnaast vonden we het belangrijk om de richtlijnen niet zelf op te stellen, maar
dit in samenspraak en met de inzichten te doen van de mensen met wie we
samenwerken: vertegenwoordigers van alle kerndepartementen en een selectie
van uitvoeringsorganisaties. Ook hebben we een aantal pusblishers gevraagd met
ons mee te denken, experts op het gebied van online marketing en de AVG en een
aantal creatieven.
Heisessies: privacyproof scenariodenken
Daarom hebben we met het projectteam op maandag 16 april en donderdag 19
april 2018 ‘heisessies’ georganiseerd in Rotterdam. Tijdens deze sessie hebben we
adverteerders (vertegenwoordigers van alle kerndepartementen, Belastingdienst
en NS), publishers (RTL, Persgroep, Sanoma, Marktplaats, TMG), AVG experts,
creatieven en het DPC-projectteam (inclusief mediabureau Initiative) bijeen
gebracht. Het doel van de eerste sessie op 16 april met externen was
gezamenlijke inzichten formuleren over hoe de Rijksoverheid ná 25 mei 2018
privacyproof én effectief campagne voert.
Op de tweede dag hebben we de oogst van de eerste sessie geëvalueerd met het
DPC projectteam (inclusief Initiative) en de departementen. In groepjes hebben
we de richtlijnen uit de adviezen gefilterd, uitgewerkt wat deze richtlijnen in de
praktijk betekenen en actiepunten voor kort en lange termijn op een rijtje gezet.
De richtlijnen (en de visie die eraan ten grondslag ligt) en eerste uitwerking zijn
het resultaat van dit proces.
Pagina 48 van 56

Dienst Publiek en
Communicatie
Datum
25 mei 2018

Aanwezigen Heisessie AVG maandag 16 april

Onze referentie
4002114

Dagvoorzitter
Branded Entertainment
Publishers
RTL
Persgroep
Sanoma
Marktplaats
TMG
Adverteerders
Ministerie van Algemene Zaken
Ministerie van Defensie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ministerie van Onderwijs, Culturr en Wetenschap
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Belastingdienst
Nederlandse Spoorwegen
Marktexperts
Grasp
DDMA
Sebyda
Bearhunters
SDIM
FiveDolphins
Initiative
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Creatives
BuroBoumeester
PR-bureau HvdM
Reclamebureau Publicis
Below Enemy Lines
RauwCC
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Bijlage 6: Bereik analyse eigen kanalen

In de tabel is het gemiddeld maandbereik weergegeven voor alle overheidssites
samen via alle platformen (mobile, tablet en desktop). Hieruit blijkt dat 58% van
allen 13+ minimaal 1x per maand op één van de overheidssites komt. De
gemiddelde bezoekfrequentie van degenen die minimaal 1x per maand een
overheidssite bezoeken, is 6 bezoeken per maand. In totaal kunnen 339 GRP’s
gerealiseerd worden met overheidssites per maand op allen 13+.
In onderstaande tabel is het maandbereik van alle overheidssites uitgesplitst naar
leeftijd. Aan de tabel is ook de selectiviteitindex toegevoegd. Hieruit blijkt of de
leeftijdsgroep bovengemiddeld (index >110), gemiddeld (index 90-110) of
ondergemiddeld (index <90) bereikt wordt door overheidssites. Hieruit blijkt dat
het bereik van de overheidssites achterblijft onder 13-19 en 65+ en dat 50-64
jarigen bovengemiddeld te bereiken zijn via de overheidssites.

Uit de man/vrouw verdeling blijkt dat er meer mannen bereikt worden via
overheidssites dan vrouwen.
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Tot slot blijft het bereik van overheidssites onder lager opgeleiden ver achter op
gemiddeld en hoger opgeleiden. Hoger opgeleiden worden bovengemiddeld
bereikt via overheidssites.
In onderstaande tabel wordt de top 10 van overheidssites met het grootste bereik
weergegeven. DigiD heeft het grootste bereik, gevolgd door (Rijks)overheid.nl
incl. werken bij en de Belastingdienst.

Gekeken naar het bereik binnen leeftijdsgroepen, zien we min of meer hetzelfde
beeld. DigiD, (Rijks)overheid en de Belastingdienst zijn de grootste sites. DUO
trekt bovengemiddeld veel 13-34 jarigen en UWV 35-64 jarigen.
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Aanvullend op deze bereiksites hebben Defensie en CBS een hoge selectiviteit
voor 13-19 jaar, voor 20-34 KNMI en RIVM, voor 35-49 RDW en KvK, voor 50-64
politie en KNMI en voor 65+ Defensie.
Ook bij mannen 13+ en vrouwen 13+ zijn DigiD en (rijks)overheid de grootste
sites. RIVM trekt relatief veel vrouwen en RVD en KvK relatief veel mannen.

Pagina 53 van 56

Dienst Publiek en
Communicatie
Datum
25 mei 2018
Onze referentie
4002114

Naast DigiD, (Rijks)Overheid, Belastingdienst en UWV complementeert de Politie
de Top 5 bij lager en gemiddeld opgeleiden en KNMI bij hoger opgeleiden. Wat
selectiviteit betreft trekken SVB en Defensie bovengemiddeld veel gemiddeld
opgeleiden en DUO relatief veel hoger opgeleiden.
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Bijlage 7: Doorrekening scenario’s
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Om de effecten van de scenario’s op de media efficiency en bereik vast te stellen,
is een analyse uitgevoerd op de inzet van een TV en online video campagne,
waarbij de online video volgens de verschillende scenario’s wordt ingezet.
Uitgangspunt vormt een campagne die het algemene publiek van 18 jaar en ouder
moet bereiken met een videoboodschap. Er wordt aangestuurd op 50%
herkenning van de video.
Bij inzet van een gemiddeld TV roulement van 440 GRP’s op inkoopdoelgroep 13
jaar en ouder zal het bereik onder de verschillende deelgroepen er als volgt
uitzien.

Voor een gemiddelde TV campagne zijn 3 contacten nodig voor het realiseren van
herkenning van de uiting. Hieruit blijkt dat door inzet van de TV campagne deze
doelstelling bij 35+ (ruim) behaald wordt, maar dat dit niet het geval is bij de
doelgroep 18-34. Om ook de doelgroep 18-34 genoeg te bereiken voor
herkenning via TV moeten echter veel meer GRP’s worden ingezet omdat 18-34
een doelgroep is die minder TV kijkt. Hiervoor zijn 770 GRP’s nodig op de
inkoopdoelgroep 13+. Dit betekent ook dat 35-64 en 65+ veel onnodige
herhalingscontacten krijgen wat voor irritatie kan zorgen. Totale benodigde
investering bij dit scenario: € 230.769,-.

Om TV zo efficiënt mogelijk in te zetten is het daarom beter om aan te sturen op
3+ 50% bereik onder de doelgroep 35-64 en het noodzakelijke aanvullende bereik
voor 18-34 via een ander kanaal met video proberen te realiseren, via de diverse
online videokanalen. Voor TV betekent dit dat we 330 GRP’s op inkoopdoelgroep
13+ inkopen, benodigd budget: € 98.010,-. Hiermee realiseren we bij 50% van de
doelgroep 35+ de benodigde 3 contacten voor herkenning. Om een gezamenlijk
3+ 50% bereik via TV+online onder 18-34 jaar te realiseren, zijn ± 2.500.000
impressies (71 online video GRP’s) nodig op doelgroep 18-34.
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Als we kijken naar de 3 scenario’s voor online, betekent dit het volgende voor de
inkoop van de online video impressies.
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Scenario 1: inkoop bij specifieke premium broadcaster content (bijvoorbeeld bij
GTST via RTL XL) waar een bovengemiddeld aandeel 18-34 verwacht mag worden
Om 2.500.000 impressies te realiseren via deze vorm van inkoop, gaan we uit van
60% ‘waste’. 60% van de impressies zal niet worden uitgeleverd aan iemand
tussen de 18-34 jaar. Dit betekent dat we in totaal 6.250.000 impressies moeten
inkopen. Hiervoor is een budget nodig van € 129.375,-. Totaal benodigd budget
TV en online video bij dit scenario: € 227.385,Scenario 2: inkoop op leeftijd bij diverse videokanalen (o.a. YouTube, SpotX etc.)
Om 2.500.000 impressies te realiseren via deze vorm van inkoop, gaan we uit van
40% ‘waste’. 40% van de impressies zal niet worden uitgeleverd aan iemand
tussen de 18-34 jaar. Dit betekent dat we in totaal 4.167.000 impressies moeten
inkopen. Hiervoor is een budget nodig van € 86.257,-. Totaal benodigd budget TV
en online video bij dit scenario: € 184.267,Scenario 3: inkoop op audiences (leeftijd, interesses, uitkijkgedrag video, o.a. via
Facebook, Instagram, YouTube)
In dit scenario hebben we niet de 3 (gecombineerde TV/video) contacten nodig
voor herkenning van de uiting bij 18-34 jaar, maar gaan we uit van maximaal 2
benodigde contacten bij online video. Als iemand bijvoorbeeld. vrijwillig een video
uitkijkt, is er eerder sprake van herkenning. Als de online video relevant is door
targeting op interesse, zal de uiting eerder herkend worden. Hierdoor zijn minder
impressies nodig op 18-34, 1.756.250 impressies (50 online video GRP’s). Bij dit
scenario is nog steeds de basis targeting op leeftijd, dus ook hier houden we
rekening met een waste percentage van 40% Bij dit scenario moeten we dus
2.927.085 impressies inkopen. Totaal benodigd budget: € 60.591,-. Totaal
benodigd budget TV en online video bij dit scenario: € 158.601,Samengevat om 50% herkenning op alle leeftijd segmenten binnen de doelgroep
18+ te realiseren is het volgende budget nodig:
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