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Big data en reclame

Online personalisatietechnieken en grenzen van beïnvloeding



The prospect that advertising might become more effective because 

it will be able to predict human behaviour with a high degree of 

reliability and thereby to manage the populace more effectively in 

accordance with commercial imperatives is disturbing in a different 

way from privacy concerns.

prof. Mark Andrejevic



Gepersonaliseerde reclame
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Gepersonaliseerde reclame
Voorbeelden



Gepersonaliseerde reclame
Ervaringen vanuit de praktijk
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Online behavioral advertising

E-mailmarketing

Sociale media reclame

Customisatie

Synced advertising

Prijsdifferentiatie

Personalisatietechnieken
Meest gebruikt in Nederland

Real-time biding
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Data brokers

Data brokers are companies that collect data themselves or buy it from

other companies (like a credit card company), crawl the internet for

useful information about users and aggregate that information with data 

from other sources (e.g. offline sources).

Samenvoeging van data tot geavanceerde profielen



Source: clearcode.cc
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Gevolgen van gebruik van big data voor advertenties

Ongelijkheid

Informatie-asymmetrie leidt tot ongelijkheid

Bepaalde “niet interessante” groepen worden uitgesloten

Studie: 77 mensen, 1 maand, 2770 advertenties

Ziek, ouder, vrouw, 

hoog vertrouwen
Man



Gevolgen van gebruik van big data voor advertenties

Chilling effects

“Refraining of individuals from conducting Internet searches, making 

purchases or using specific consumer services because of their data being 

used by organization”



Gevolgen van gebruik van big data voor advertenties

Objectification of consumers

Gedragsdata als handelswaar

Alternatieven?



Gevolgen van gebruik van big data voor advertenties

Manipulatie

Illusie van vrije keuze

Hypernudges en dark patterns



Dark patterns

Malicious interface design 

Misleidend websiteontwerp om bepaald gedrag af te dwingen

Gewenste resultaat vs. geïnformeerde besluitvorming





Misdirection

Gebruik van psychologische mechanismen om de aandacht van 

consumenten naar een specifiek element te trekken



Confirmshaming

Maakt de consument beschaamd over zijn keuzes



Trick questions

Gebruik van dubbele ontkenning, moeilijk te begrijpen vragen 



Roach hotel

Uitschrijven of abonnement opzeggen moeilijk maken



Roach hotel

Uitschrijven of subscriptie opzeggen moeilijk maken



Roach hotel



Combinatie van deze technieken met kennis over de 

behoeften en persoonlijke kenmerken van de consument 

geeft organisaties ongekende machtsmiddelen.
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