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Video is de meest impactvolle manier om een boodschap met emotie over te  
brengen, en dus uiterst geschikt voor marketing. Online video is dan ook hot.  

Heel hot. IAB Nederland staat voor het versnellen van de digitale groei. Daarom zijn 
we blij met én trots op dit handboek. Dit werk geeft uitleg en advies, neemt  

drempels in het zakelijk verkeer weg en maakt het zo voor alle betrokken partijen 
makkelijker om samen te werken. Belangrijk, omdat video een snelle groei aan het 
doormaken is. Al sinds 2008 zien we de Nederlandse online videobestedingen jaar 

op jaar groeien met dubbele cijfers. De vraag naar video streams vanuit adverteerders 
is zo groot dat de aanbodkant het maar nauwelijks kan bijbenen. Door deze toene-

mende vraag komen er steeds meer formaten en middelen bij om video te  
kunnen serveren. In dit handboek biedt de Taskforce Online Video een helder over-

zicht van alle vormen en mogelijkheden om te profiteren van online video,  
voorzien van uitleg en advies. Een mooi handboek om marketeers en andere  

stakeholders mee te nemen in de dynamische wereld van online video.

Jeroen Verkroost
Directeur IAB Nederland
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##

1.1 ##. 1 ONLINE 
ADVERTISING.

We kennen de term online video-adverteren 
allemaal en worden er mogelijk op dagelijkse 

basis mee geconfronteerd. Iedereen heeft zijn 
eigen definities en zijn eigen begrippen om het 
beste aan te geven wat het nu eigenlijk is. Om 
een helder kader voor dit online video hand-
boek te schetsen, wordt in eerste instantie 

toegespitst op hoe het is ontstaan, 
wat we eronder verstaan en wat de 

mogelijkheden zijn.
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Wanneer we het hebben over de geschiedenis van online video - 
advertenties, hebben we het eigenlijk niet over een heel lange geschie-

denis. Ontwikkelingen op het internet volgen elkaar snel op,
wat het soms een uitdaging maakt om bij te blijven. 

In de begindagen van het internet bestond  

de inhoud voor een groot gedeelte uit tekst. 

Technische ontwikkelingen in verbindingen 

maakten het mogelijk om naast tekst ook plaatjes 

toe te voegen, en verderop in de rij zelfs video’s. 

Met de komst van ADSL en later glasvezel  

internet, ging de hoeveelheid video content  

nog meer omhoog. 

Al snel werd besproken hoe je als website met 

video content je investering terug kunt verdienen 

en een winstgevende website kunt hebben.  

Door te kijken wat er op TV gebeurde, ontstond  

het preroll formaat. 

Op technisch vlak werd in eerste instantie 

gewerkt met SDK’s (Software Development Kits) 

die specifiek waren voor een bepaald video 

ad-netwerk of website. Elke onderneming 

had weer zijn eigen techniek. 

Online video adverteren werd populairder en werd 

door steeds meer adverteerders ingezet. Daarmee 

ontstond er wel een probleem: door alle verschil-

lende technieken die werden gebruikt was het 

voor de adverteerder lastig te bepalen hoeveel 

bereik er was, maar nog meer wat de resultaten 

van de campagnes waren. Elk systeem mat op een 

andere manier. 

Om dit op te lossen werd het VAST-protocol 

ontwikkeld in 2008. Dit VAST-protocol had als doel 

de uitlevering en meetpunten binnen een video- 

advertentie te standaardiseren. De adoptie 

hiervan had tijd nodig en verschillende iteraties op 

het VAST-protocol hebben plaatsgevonden om het 

te verbeteren. Op dit moment is VAST een volledig 

geaccepteerde standaard en is de versie VAST 2.0 

het breedst ondersteund.

In de basis ondersteunt het VAST-protocol het 

afspelen van een video-advertentie. In tegenstel-

ling tot TV, heb je online de mogelijkheid om door 

te klikken naar meer informatie. Om de mogelijk-

heid tot actie optimaal te benutten, ontstond er 

een formaat waarbij de gebruiker de interactie aan 

kon gaan met de video. Om ook dit op een 

standaard manier te ondersteunen werd een  

1.1 DE GESCHIEDENIS 
VAN ONLINE VIDEO- 

ADVERTENTIES.

“In tegenstelling tot 
TV, heb je online de 

mogelijkheid om door 
te klikken naar meer 

informatie.”
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“Video-advertenties, 
in welke vorm dan 

ook gedistribueerd, 
blijven ieder 

jaar groeien.” 

verrijking op het VPAID-protocol ontwikkelt. 

Nieuwe ontwikkelingen die nu plaatsvinden en al 

plaats hebben gevonden met betrekking tot het 

kijken van televisie en andere online media- 

content op meerdere devices blijven de protocol-

len uitdagen. In de versie VAST 3.0 werd de 

ondersteuning voor een reclameblok toegevoegd, 

in VAST 4.0 staat de ondersteuning van televisie 

centraal. Ook werd VPAID 2.0 ontwikkeld voor de 

ondersteuning van mobile omgevingen. 

Wat de protocollen nu precies inhouden zal 

verder in dit handboek worden toegelicht in de 

technieksectie. Ook zullen we een blik werpen op 

de toekomst en de uitdagingen die de wereld van 

de online video-advertentie nog verder 

zullen verrijken. 



1.2  WAT IS 
ONLINE VIDEO?

Door de verschillende manieren waarop 
consumenten video (maar ook andere 
content) tot zich nemen, zijn er in de loop 
der jaren meer video-advertentievormen 
ontstaan. Dit kan aansluitend op media-
content (instream), maar ook daarbuiten 
(outstream). 

De manier waarop de video-advertenties geser-

veerd worden, verschilt: grotendeels gebeurt dit 

via de marktstandaard VAST, maar met name de 

outstream-posities worden ook regelmatig door 

middel van rich media-display standaarden 

geserveerd.

Om een helder kader te stellen wordt in dit 

handboek toegespitst op online video-advertenties 

die zich middels het gebruik van het VAST-protocol 

aan de consument presenteren.  

De definitie luidt dan ook als volgt:

“Een video-
advertentie is een 

commercial-uiting die 
zowel voor, tijdens als 

na mediacontent 
(instream) of naast 

andere content 
(outstream) en onaf-
hankelijk van device 

kan afspelen — mits 
ingezet door middel 

van de VAST-
standaard.”
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1.3 ONLINE VIDEO- 
ADVERTENTIE- 
FORMATEN.

In de definitie van online video worden twee video-advertentievormen 
geïntroduceerd die werken middels VAST: instream en outstream.

Deze twee advertentietypen zijn onder te verdelen in 
meerdere formaten. Dit vertaalt zich in de volgende 

schematische weergave:

INSTREAM

Onder instream wordt een video-advertentie 

verstaan die voor, tijdens of na de media content 

weergegeven wordt. Belangrijk hierbij is dat de 

video-advertentie nooit stand alone is, maar altijd 

aansluit op mediacontent, hetzij een game, hetzij 

een videofragment. 

LINEAR

De meest bekende formaten in de instream  

categorie zijn de lineaire formaten.

•  PREROLL een video-advertentie (van door-

gaans 15 tot 30 seconden) die afspeelt vooraf-

gaand aan de mediacontent.

•  MIDROLL een video-advertentie die, of adver-

tentieblok dat tijdens de content wordt getoond. 

De content wordt gepauzeerd voor de vertoning 

van de advertentie en hervat na het afspelen. 

•  POSTROLL een video-advertentie die afspeelt 

na afloop van de mediacontent. 

Voorbeeld Preroll

Online videoformaten

Postroll OverlayMidroll Social
buttonsPreroll

InterstitialIn articleNon - linearLinear

OutstreamInstream

Bron: kijk.nl



Een variatie op de standaard lineaire advertentie is 

de interactieve pre-/mid-/postroll. Hierbij heeft de 

consument de mogelijkheid om de interactie aan 

te gaan met de advertentie. Hierdoor kan de duur 

van de advertentie langer zijn dan vooraf gesteld, 

door de gekozen interactie van de consument. 

Bij interactie verlaat de consument het frame van 

de player niet. Deze advertentie wordt technisch 

conform de VPAID-standaard aangeleverd. Meer 

hierover wordt in het hoofdstuk 'Techniek'

behandeld.

NON-LINEAIR

Een non-lineaire video-advertentie wordt parallel 

aan de content getoond, waarbij de consument de 

video en de advertentie tegelijkertijd ziet. 

Veelvoorkomende non-lineaire advertenties zijn 

overlays, videoskins en productplacements. 

Overlays worden over de content heen getoond, 

videoskins om de player heen, productplacement 

wordt in de content geplaatst. Het serveren van 

een non-lineaire advertentie kan als tekst, als 

grafische banner of als button. 

Ook kunnen ze als video-overlay getoond worden.

OUTSTREAM

Outstream is een video-advertentieformaat dat 

geen verbondenheid heeft met mediacontent.  

Het wordt vaak getoond door het separaat laden 

van een player, die verdwijnt na het aflopen van de 

video-advertentie.1

Een aantal voorbeelden van een outstream- 

advertentie:

•  In article / in-page / in-read een video- 

advertentie die getoond wordt als deel van 

editorial content.

•  Interstitial een formaat dat veel gebruikt wordt 

in applicatie-advertenties op telefoons en 

tablets. Voor desktop wordt dit formaat ook wel 

een video lightbox, video overlay, splash page, 

prestitial of fullpage genoemd. 

In de markt worden verscheidene namen gebruikt 

voor het omschrijven van een en hetzelfde formaat. 

Soms blijkt een “nieuw formaat” bij nader inzien 

eigenlijk niet zo nieuw te zijn.
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1   Outstream is op dit moment niet vastgelegd door 

het IAB in een standaard formaat.

voorbeeld interactieve Preroll

voorbeeld non-lineaire ad

voorbeeld Interstitial
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2 BEREIK EN 
AFREKEN-

MODELLEN.
Nadat is vastgesteld wat onder een online 

video-advertentie wordt verstaan, wordt in dit 
hoofdstuk toegespitst op de cijfers. Cijfers zijn 

voor online video-advertenties met name 
interessant omdat de uitgaven van de  

adverteerders blijven groeien, de  
beschikbare plaatsen voor video-advertenties 

blijven toenemen en video-advertenties in 
vergelijking met display meer KPI’s hebben om 
op te sturen. Cijfers zijn de drijfveer voor zowel 

de adverteerder als de publisher. 



Traditionele TV
Tijd voor de traditionele TV

- Omlaag met 1,1 % in de leeftijdscategorie 18+ in de periode 

Q1 2015 - Q1 2016

Mobiele Video
Jaarlijks 25% groei in bereik

64% in de periode Q1 2015 - Q1 2016*
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2.1 MEDIA SPEND.

Er zijn verschillende ontwikkelingen  
identificeerbaar die de groei verklaren in 
media spend. De belangrijkste is de 
verandering in tijdsbesteding van de 
consument: werd er vroeger vooral naar de 
televisie gekeken, tegenwoordig wordt 
steeds meer videocontent online gekeken 
op laptops, telefoons en tablets. Daarnaast 
wordt er steeds meer gestreamd op en naar 
het TV-scherm.

De nieuwe manieren waarmee gebruikers video 

consumeren heeft een verandering tot stand 

gebracht in hoe gebruikers benaderd worden en 

hoe media wordt aangekocht. Bij een media-

bureau wordt de scheidslijn tussen een AV-planner 

en een digitale planner bijvoorbeeld steeds minder 

scherp. De doelgroepen van televisie en online 

video smelten steeds vaker samen en de 

budgetten volgen logischerwijs deze  

ontwikkeling.

“Tegenwoordig 
wordt steeds 

meer videocontent 
online gekeken op
laptops, telefoons 

en tablets”

* Bron: Nielsen Total Audience Report Q1 2016
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ADVERTISING SPEND GROWTH.
De online video-markt heeft wereldwijd jaar na jaar een groei laten zien.  

Voor Nederland was 2015 een jaar waarin de groei ook duidelijk zichtbaar was:

Q1

€11M
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Y/Y Advertising Spend Growth 

17% 22% 48% 36% 39% 32% 23% 29% 25% 27% 35%

€13M

€14M

€20M

€15M

€17M €17M

€26M

€19M

€21M
€24M

Q1 Q1Q2 Q2 Q2Q3 Q3 Q3Q4 Q4

2013 2014 2015
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2.3 KPI’S EN
AFREKENMODELLEN.

2.2 BEREIK.

Op dit moment wordt gebruik gemaakt van ver-

schillende meetsoftware om bereik vast te stellen, 

die dit elk op een andere manier waarnemen. Dit 

maakt het lastig voor de publisher om zijn bereik in 

te schatten en voor een adverteerder om efficiënt 

bereik in te kopen. 

Een bijkomend probleem is de combinatie van  

online en televisie. Er een verschuiving gaande 

van televisie naar het kijken van mediacontent 

op andere devices. Hierdoor is er een sterke druk 

vanuit de industrie om televisiebudgetten naar 

online te verschuiven. Om tot deze verandering 

over te gaan, is het voor de marketeer belangrijk 

te zien op welk medium zijn campagne het meest 

effectief is. Hiervoor is een onafhankelijke graad-

meter nodig waarmee niet alleen online bereik kan 

worden gemeten, maar waarmee ook de  

combinatie met televisie gemaakt kan worden. 

Er zijn op dit moment verschillende initiatieven in 

de markt om dit te faciliteren. Stichting Kijkonder-

zoek (SKO) is hier zeer specifiek voor Nederland 

mee bezig. Meer informatie hierover kan gevonden 

worden op: https://kijkonderzoek.nl/new-strategy.

Internationaal is er ook een initiatief gestart,  

genaamd Making Measurement Make Sense 

(3MS). Meer informatie hierover kan gevonden 

worden op: http://measurementnow.net.

CTR (Click Through Rate)

Het percentage van clicks, gemeten ten opzichte 

van de impressies. Deze KPI is overgenomen 

van display. Voor video in Nederland wordt dit 

nog steeds als belangrijk beschouwd, maar in 

andere landen zien we voor deze KPI een dalende 

interesse.

VTR (View Through Rate)

Het percentage van 100% afgekeken video’s ten 

opzichte van de impressies. Dit is een video- 

specifieke KPI, die steeds belangrijker wordt. 

Engagement Rate

Dit is een KPI specifiek voor interactieve video-  

advertenties: het percentage van consumenten 

die de interactie met de advertentie zijn aan-

gegaan ten opzichte van het aantal impressies.

In vele facetten van de online video-advertentiemarkt heeft er  
standaardisatie plaatsgevonden. In het veld van het bereik zal  

de komende tijd nog standaardisatie plaats moeten vinden. 

Adverteren door online video 
kent verschillende Key 

Performance Indicators 
(KPI’s) en afrekenmodellen 
die in dit hoofdstuk op een 
rijtje worden gezet. Deze 

KPI’s worden gebruikt voor 
het bepalen van het succes 

van een campagne. Afhanke-
lijk van de doelstelling van de 
campagne kan er voor een of 

meerdere KPI’s gekozen 
worden. 
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Afhankelijk van de KPI’s worden verschillende 

afrekenmodellen gebruikt. De afrekenmodellen 

die in de markt bestaan zijn de volgende: 

CPM (COST PER MILLE)

De betaalde kosten voor 1000 impressies.  

Dit afrekenmodel is op dit moment de meest 

gebruikte voor video-adverteren.

CPCV (COST PER COMPLETED VIEW)

De betaalde kosten voor een volledig afgespeelde 

video-advertentie.

CPV (COST PER VIEW)

De adverteerder betaalt een bepaalde prijs als de 

consument op de playbutton heeft geklikt om de 

video-advertentie te starten. Het gaat hierbij dus 

niet om automatisch gestarte video-advertenties, 

maar advertenties waar actief op geklikt moet 

worden.

CPE (COST PER ENGAGEMENT)

Hierbij wordt een prijs afgesproken voor elk 

contact (engagement) dat plaats heeft gevonden. 

Dit afrekenmodel is specifiek voor interactieve 

video-advertenties.

Met het steeds meer versmelten van de televisie- 

wereld met de online advertentiewereld rijst de 

vraag: hoe worden de specifieke KPI’s en 

afrekenmodellen gecombineerd?

Voor televisie wordt er voor het afrekenen gebruik 

gemaakt van Gross Rating Point (GRP) als afreken-  

model: één GRP staat voor een reclamecontact 

met één procent van de doelgroep. Met andere 

woorden: één GRP is één procent kijkdichtheid 

binnen de doelgroep. GRP’s kunnen berekend 

worden door het netto bereik te vermenigvuldingen 

met de gemiddelde contactfrequentie. 

Het GRP-afrekenmodel is niet direct te combineren 

of te vergelijken met de afrekenmodellen voor 

online video.

Bij online videocontent is het model gebaseerd op 

een meting die direct door zowel adverteerder als 

publisher kan worden waargenomen en waarop 

gestuurd kan worden.

Bij GRP wordt de afrekening bepaald door een 

externe partij die los staat van het online 

ecosysteem. Hierdoor zijn de kosten niet direct 

inzichtelijk voor alle partijen. Op dit moment is  

er nog geen standaard die beide modellen met 

elkaar verenigt.



3 METINGEN EN 
CONTROLE.

In het verleden van de online video-adverten-
tiemarkt werd duidelijk dat er voor de komst 
van het VAST-protocol geen eenduidige ma-
nier was om de resultaten van een campagne 
te meten. Het was dus moeilijk voor een marke-
teer om resultaten van verschillende publis-

hers te vergelijken. De manier om impressies 
en dergelijke te meten is inmiddels -sinds de 
komst van de protocollen- goed vastgelegd, 

maar de vraag naar meer controle blijft. Vragen 
als ‘Is mijn advertentie wel zichtbaar?’ en 

‘Draait mijn advertentie wel op de omgeving 
die past?’ blijven. Zowel binnen display als 

video ontstaat er een steeds grotere interesse 
in standaardisatie met betrekking tot 

viewability en brand safety.



3.1 MEETPUNTEN.

De belangrijkste vaste meetpunten in het 

protocol zijn:

•  Impression: het eerste frame van de  

advertentie is automatisch ingestart

•  Start: het eerste frame van de advertentie is 

ingestart, nadat de gebruiker geklikt heeft

•  First quartile: 25% van de video-advertentie  

is vertoond

•  Second quartile: 50% van de video- 

advertentie is vertoond

•  Third quartile: 75% van de video-advertentie  

is vertoond

•  Complete: 100% van de video-advertentie is 

vertoond

•   Click: er is een click op de video geweest

Dit zijn niet alle events die beschikbaar zijn in het 

VAST-protocol. Naast de punten die het verloop 

van de advertentie aangeven, zijn er ook  

meerdere punten die de interactie met de 

advertentie meten.

Voor meer gedetailleerde informatie: 

http://www.iab.com/guidelines/digital-vi-

deo-ad-serving-template-vast-4-0/

Kenmerkend voor het VAST-protocol is de afspraak dat er op vaste 
momenten tijdens video-advertenties specifieke acties of gebeur-

tenissen plaatsvinden. Dit heeft sterk bijgedragen aan de  
eenduidigheid binnen de markt. 
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De term viewability wordt gebruikt om aan 
te geven of een geserveerde video- 

advertentie de kans heeft gehad door  
de consument gezien te worden.  

Momenteel is er een standaard advies 
gegeven door IAB US, echter dit advies is 
nog niet zo algemeen geaccepteerd zoals 
we dat kennen bij display. IAB Nederland 

volgt deze standaard wel:

Viewability wordt gemeten door verschillende 

gecertificeerde technologieproviders die deze  voor 

de publisher en/of de adverteerder inzichtelijk maken. 

Er zijn verschillende organen die zich samen 

hebben gevoegd om de implementatie van een 

meetstandaard te waarborgen. Dit heeft het 

Making Measurement Make Sense (3MS-) initiatief 

opgeleverd. Wil je meer specifieke informatie over 

viewability en dit initiatief:  

http://measurementnow.net

3.2 VIEWABILITY. 3.3 BRAND SAFETY.

Met betrekking tot kwaliteit is het ook belangrijk om aandacht te 
besteden aan brand safety. Brand safety kijkt naar verschillende 

aspecten in de omgeving van de advertentie om zo te waarborgen 
dat het de afgesproken of gewenste omgeving is voor een 

adverteerder.

Sommige aspecten worden direct op de pagina 

gemeten, andere worden geïndexeerd in een 

database:

• BOT TRAFFIC er wordt gekeken of een  

verzoek voor een video-advertentie (ad request) 

daadwerkelijk van een persoon is of van  

een machine.

• MASKED URL’S er wordt gekeken of de verklaarde 

URL de daadwerkelijke URL is waarop de video 

afspeelt.

• BLACKLISTING Sites worden geïndexeerd, ge-

baseerd op expliciete content of het ontbreken 

van daadwerkelijke videocontent.

Het meetinitiatief ligt hier vaak bij de technologieën 

die worden gebruikt door de publisher (SSP / ad 

server) of adverteerder (DSP). Deze zullen eigen 

technologie of 3rd party-technologieën gebruiken 

om een merk-veilige omgeving voor de adverteer-

der te creëren of de publisher aan te spreken op 

eventuele activiteiten met betrekking tot 

merkveiligheid, waarvan ze zich niet bewust zijn. 

Met de komst van programmatic video-adverteren 

zullen bovengenoemde aspecten steeds 

belangrijker worden omdat het inkooptraject 

volledig op technologie berust en er geen 

menselijke tussenkomst meer is. Meer en meer  

zal er door de adverteerder vooraf gefilterd 

worden, op zoek naar een voor de doelgroep 

geschikte omgeving. Ook publishers zullen zich 

aan deze veranderingen moeten aanpassen om 

inkomsten te waarborgen.

"De video-advertentie 
is zichtbaar 

beschouwd als het 
frame van de

advertentie voor 50% 
zichtbaar is geweest 

voor een periode van 
2 seconden"



4 TECHNIEK.
Bij adverteren door online video kom je er niet  

onderuit ook de techniek te bespreken. 
Techniek speelt een cruciale rol in online  

video-advertenties en staat aan de basis van 
de toekomstige ontwikkelingen. Zonder de 

standaardisaties die plaatsvonden op het gebied 
van techniek, had de wereld van video-adver-

tenties er heel anders uitgezien.



Voor het uitleveren van video zijn verschillende technische 
componenten nodig. Hieronder zie je een schematische weergave. 

In dit hoofdstuk zullen we het VAST-, het VPAID-, het Open  
RTB-protocol, mediafiles en players bespreken.
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PUBLISHER PLAYER PLUG IN

MEDIAFILE
ADVER-
TEERDER

AD SERVER
 /SSP

COMMUNICATIE
OP BASIS VAN 
PROTOCOLLEN
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De techniek voor het leveren van video- 
advertenties is gebaseerd op protocollen. 
Het doel van deze protocollen is commu-

nicatie: ze moeten zorgen dat alle 
technische elementen die nodig zijn voor 

het leveren van de video op een stan-
daard manier met elkaar communiceren 

om inkoop en verkoop op schaal te 
kunnen faciliteren.

VAST-PROTOCOL

VAST (Video Ad Serving Template) is een standaard 

communicatieprotocol voor het serveren van een 

video-advertentie. Daarmee zorgt het dat elke 

video ad kan afspelen op elke VAST-compliant 

videoplayer. Voor de komst van VAST moesten 

video ads voor elke player aangepast worden, wat 

een kostbare onderneming was en inkopen op 

schaal bemoeilijkte. Dit protocol zorgt ervoor dat 

alles nu op dezelfde manier wordt uitgevoerd en 

de meetpunten op de vaste en juiste plekken 

worden afgevuurd. Het VAST-protocol is geba-

seerd op de programmeertaal XML. Dit is een taal 

waarin door gebruik van de tekens < > aangegeven 

wordt wat de functie van het stukje code is. 

Een voorbeeld: <Mediafile> </Mediafile> geeft 

aan “tussen deze twee stukjes code bevindt zich 

de link naar de daadwerkelijke video van de 

adver tentie”. XML is een inhoud-omschrijvende code.

Elk jaar zijn teams binnen IAB internationaal bezig 

om dit protocol te verbeteren. Op dit moment zijn 

er vier versies: VAST 1.0, VAST 2.0, VAST 3.0 en 

VAST 4.0. Elke versie is beter aangepast aan de 

wensen van de markt. De op dit moment meest 

breed gedragen versie is VAST 2.0. Door een 

advertentie te maken die past binnen het VAST 

2.0-protocol is het grootste bereik te realiseren. 

Elke versie is ‘backwards compatible’, bijvoor-

beeld: een plug-in die al VAST 3.0-compliant is kan 

ook een VAST 2.0-advertentie afspelen.

Bijkomend voordeel van een standaard is dat er, 

bij een error of het niet beschikbaar zijn van een 

advertentie, dezelfde herkenbare code wordt 

teruggegeven, ongeacht de publisher, adverteerder 

of provider. Bijvoorbeeld een lege XML. 

Hierdoor kan er software gemaakt worden of 

software aan ad servers toegevoegd worden die 

deze standaard reacties kan herkennen, waardoor 

uitlevering steeds effectiever gemaakt kan 

worden. Dit is een van de grote voordelen die 

video heeft ten opzichte van de display markt.

Voor meer technische informatie: 

http://www.iab.com/guidelines/digital-vi-

deo-ad-serving-template-vast-4-0/

VPAID 

VPAID (Video Player Ad Interface Definition) is een 

verrijking van het VAST-protocol. VPAID maakt 

gebruik van het VAST-protocol en kan gezien 

worden als een ingewikkelde mediafile die met de 

player en plug-in kan communiceren. Wil je 

gebruik maken van VPAID, dan is het belangrijk om 

uit te zoeken of de player die gebruikt wordt 

VPAID- compliant is. Omdat niet elke publisher 

een VPAID-compliant player heeft, kan het gebruik  

van VPAID in een uiting het bereik beperken. 

VPAID is vaak gebaseerd op een flash-file

 (.swf). Een flash-file is opgebouwd uit action- 

script. Hierdoor zijn er verschillende extra 

mogelijkheden, die bij een gewone MP4 niet 

mogelijk zijn. In de markt kent VPAID twee 

verschillende manieren van gebruik: 

• Het biedt de mogelijkheid tot het uitleveren 

van een interactieve video-advertentie of een 

advertentie met social sharing-capaciteiten.

• In de .swf-file zit het mechanisme voor een 

biedingsproces.

Naast deze twee punten bied VPAID ook de 

mogelijkheid aan de adverteerder om informatie 

uit de browser van de consument te kunnen lezen, 

dit levert de mogelijkheid tot het meten van 

viewability en brand safety.

4.1 PROTOCOLLEN.

http://www.iab.com/guidelines/digital-video-ad-serving-template-vast-4-0/
http://www.iab.com/guidelines/digital-video-ad-serving-template-vast-4-0/
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VPAID 2.0

In eerste instantie is het VPAID-protocol 

gebaseerd op flash, ook wel de .swf. Deze is 

daardoor niet geschikt voor een mobiele 

omgeving. Om toch dezelfde mogelijkheden te 

waarborgen op een niet-flash ondersteunde 

omgeving, is het VPAID JavaScript-protocol 

ontwikkeld. Dit protocol, dat onder VPAID 2.0 valt, 

heeft dezelfde functionaliteit, alleen is deze 

gebaseerd op JavaScript in plaats van op flash.

Belangrijk is, net als bij VPAID, dat dit formaat 

alleen wordt ondersteund door een VPAID 

Javascript compliant player.

Voor meer techinsche informatie: 

http://www.iab.com/guidelines/digital-video-play-

er-ad-interface-definition-vpaid-2-0/

OPEN RTB-PROTOCOL

Het doel van het Open RTB-Protocol is het 

technisch faciliteren van het programmatic 

inkopen en verkopen van online video-advertenties. 

Open RTB is het protocol dat gebruikt wordt bij het 

programmatic verhandelen van advertenties waar-

bij er een server2server-connectie is tussen het 

Supply Side Platform (SSP) en het Demand Side 

Platform (DSP). Deze server2server-connectie zal 

gemaakt moeten worden door een integratie 

tussen de platformen. Na deze integratie kunnen 

ze de advertenties, op basis van dit protocol, met 

elkaar verhandelen.

De kern van het protocol is het doorgeven van 

informatie over de beschikbare video-advertentie-

positie en de bieding van de adverteerder. In de 

verhandelingstaal, welke is gebaseerd op de 

programmeer taal JSON, zit een uiteindelijke 

VAST-XML, die de communicatie met de player, 

na de transactie, weer overneemt. 

Het protocol bestaat uit twee elementen:

• BIDREQUEST – deze wordt uitgestuurd door de 

SSP-server en bevat alle belangrijke informatie 

voor de DSP-server om zijn bod uit te brengen.

• BIDRESPONSE – deze wordt uitgestuurd door 

de DSP als deze interesse heeft en bevat het 

prijsbod en de VAST-XML of advertentie voor 

uitlevering.

Dit protocol wordt zowel voor display als voor 

video gebruikt.

Voor meer technische informatie: 

http://www.iab.com/guidelines/real-time-bidding-

rtb-project/

“De kern van het 
protocol is het 

doorgeven van 
informatie over de 
beschikbare video- 
advertentiepositie 
en de bieding van 
de adverteerder.”

http://www.iab.com/guidelines/digital-video-player-ad-interface-definition-vpaid-2-0/
http://www.iab.com/guidelines/digital-video-player-ad-interface-definition-vpaid-2-0/


4.2 FILETYPES.
Filetypes zijn het soort video-advertentiebestanden die in de markt 
voorkomen, het gaat hierbij dan om de daadwerkelijke creatief. Een 

player en de omgeving waarop de advertentie wordt afgespeeld kunnen 
bepalend zijn voor welke filetypes geschikt zijn.

KWALITEIT VAN DE FILES
De keuze van het filetype kan effect hebben op de 

kwaliteit van de video. Daarnaast zijn er binnen 

VAST nog twee elementen die invloed hebben op 

de beeldkwaliteit van de video-advertentie:

• FILESIZE hoe groter de videofile (hoe meer 

pixels), hoe scherper het beeld. Echter: hoe 

groter de file, hoe zwaarder het voor de browser 

is om de video te vertonen. Het is dus belangrijk 

om een balans te vinden: er is een filesize nodig 

waarmee de kwaliteit optimaal is, maar die geen 

negatieve invloed heeft op de snelheid. Denk 

hierbij ook aan het vertonen van een advertentie 

op een mobiele telefoon. 

• BITRATE de bitrate geeft aan hoeveel beeldin-

formatie er per seconde wordt afgespeeld. Hoe 

hoger de kwaliteit, hoe regelmatiger het beeld. 

Echter geldt hier ook: hoe hoger de bitrate, hoe 

meer capaciteit het van de player en de browser 

eist. Dus ook hierbij is balans belangrijk.

Vaak geven de ad server, DSP’s, SSP’s en 

publishers aan wat de de wenselijke bitrates en 

file-groottes zijn. Het is mogelijk en vrij standaard 

om meerdere kwaliteit-opties in de VAST-XML te 

plaatsen, waarbij de bron van de best mogelijke 

kwaliteit is. De players zelf kiezen dan de beste 

kwaliteit, passend bij de omstandigheden en  

het device.
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.

.SWF

.FLV

.JS

.MP4

.WMV

.MOV

.WEBM

Verbonden aan VPAID-video,  
verrijkt met display-elementen

Verbonden aan de VPAID-video, 
verrijkt met display-elementen

Standaard formaat binnen VAST

Standaard formaat binnen VAST

Standaard formaat binnen VAST

Standaard formaat binnen VAST

Standaard formaat binnen VAST

Desktop flash-omgeving met een 
VPAID-compliant Flash Player

Desktop flash-omgeving en een  
VAST-compliant Flash Player

Mogelijk in alle omgevingen met een 
VPAID JavaScript-compliant HTML5-player

Mogelijk in alle omgevingen en alle 
VAST-compliant players

Desktop flash-omgevingen en een 
VAST-compliant Flash Player

Desktop flash-omgeving en een 
VAST-compliant Flash Player

Mogelijk in alle omgevingen en een 
VAST-compliant WEBM-player

Filetype Kenmerken Platform- &
playergeschiktheid
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PLAYER & PLUG IN

Een VAST-compliant player bestaat uit twee delen: 

• de daadwerkelijke player

• de plug-in die de player VAST-compliant maakt.

De plug-in is verantwoordelijk voor het interpreteren 

van de VAST-XML en voor de communicatie tussen 

de player en de VAST-trackers, met als doel ervoor 

te zorgen dat de trackers op het juiste moment 

worden afgevuurd.

Sommige players bieden een combinatie aan van 

een player en plug-in. Maar deze zijn ook los met 

elkaar te combineren. Het kan ook zijn dat de SSP 

of ad server de plug-in faciliteert voor de meest 

voorkomende players.

Player/plug-in combinaties:

• Player met VAST-plug-in zijn één

• Player met VAST-plug-in van specifieke SSP of 

ad server

• Player met VAST-plug-in onafhankelijk van  

specifieke SSP of ad server

VERSCHILLENDE SOORTEN PLAYERS

Zoals omschreven in het filetypegedeelte is het 

belangrijk te weten wat de kenmerken zijn van de 

player. Er zijn vier verschillende player varianten:

• Flash Player die VPAID-compliant is

• Flash Player die VAST-compliant is

• HTML5-player die VPAID-compliant is

• HTML5-player die VAST-compliant is

Op dit moment wordt er nog veel gebruik gemaakt 

van Flash Players omdat veel advertenties een 

filetype hebben dat hierom vraagt. Met de 

opkomst van mobiele devices (en het ontbreken 

van flash op deze devices) is dit in snel tempo aan 

het veranderen. Een additionele ontwikkeling die 

hier aan bijdraagt zijn de browsers als Chrome en 

Firefox, welke op steeds meer manieren flash 

content uit de browser proberen te weren. 

Veel players bieden dan ook een hybride oplos-

sing. Hierbij wordt op basis van het teruggegeven 

filetype van de advertentie in combinatie met de 

omgeving besloten of er een HTML5 of Flash Player 

wordt ingeladen. Hierdoor is de laadsnelheid zo 

optimaal mogelijk en is er tegelijkertijd een zo 

breed mogelijke ondersteuning voor zowel 

desktop als mobile.

De bekendste players met betrekking tot instream 

in Europa zijn onder andere JW Player, Brightcove, 

Kaltura, Ooyala en Blue Billywig.

SOFTWARE DEVELOPMENT KITS

Naast het gebruiken van losse software (SDK)

componenten voor de player, plug-in en ad server/

SSP zijn er ook software componenten die dit in 

zijn geheel aanbieden. SDK’s bevatten alles om  

de video-advertentie te serveren. Deze kits 

werken alleen met de specifiek gekozen ad server 

of technologie. 

Oorspronkelijk, voor de komst van het VAST- 

protocol, werden deze kits gebruikt om video- 

advertenties te leveren. Nu omvatten ze het 

VAST-protocol en kunnen ze deze ondersteunen. 

Vaak wordt nu nog gebruik gemaakt van software 

development kits in een in–app omgeving. Veel 

van deze SDK’s zijn beperkend in het gebruik van 

ad server of video-advertentieleverancier. Omdat 

het implementeren van een SDK een update van 

de app vereist, is het van belang een goede keuze 

te maken.

4.3 PLAYERS.

De functie van de player is het afspelen van de videocontent. Naast het afspelen van de 
content speelt de player ook de video-advertentie af. Als er geen content volgt, of als de 

content geen video is, dan is de functie van de player puur het afspelen van de 
advertentie.

“Sommige players 
bieden een 

combinatie aan 
van een player

en plug-in.”



4.4 CLIENTSIDE &
SERVERSIDE.

De begrippen “clientside' en 'serverside' 
zijn misschien wel de meest technische 
begrippen als het gaat over het serveren 
van een video-advertentie, maar ze zijn 

heel relevant. Beiden zijn een manier 
waarop communicatie kan plaatsvinden. 
Het verschil wordt gemaakt in elementen 

in de communicatie.

CLIENTSIDE

Bij clientside vindt de communicatie plaats tussen 

een server en de browser van de consument (de 

client). De browser van de kijker is verantwoordelijk 

voor het doorsturen van de informatie van de 

server naar de player die de ad moet afspelen. 

Daarnaast wordt veel informatie die op dat 

moment nog ontbreekt uit de browser-header 

gehaald.

De communicatie kan zo snel plaatsvinden als de 

snelheid van het device van de consument. 

SERVERSIDE

Bij serverside vindt de communicatie plaats 

tussen twee servers. De server is verantwoordelijk 

voor het doorsturen van informatie.

Servers hebben vaak een hogere werkcapaciteit 

dan de browser van een consument; ze zijn 

ontwikkeld om snel te zijn. Daardoor: hoe meer 

processen van het technisch serveren van server 

naar server gaan, hoe sneller dit gebeurt.

Er zijn vier verschillende onderdelen te onder-

scheiden in het serveren van video-advertenties. 

Deze onderdelen worden soms clientside en soms 

serverside uitgevoerd. 

Het zou bevordelijk voor de snelheid zijn om alles 

naar de serverside te brengen, maar de browser 

(client) biedt de mogelijkheid om veel informatie 

te ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan cookie-infor-

matie. Daarom bevinden veel processen zich nog 

aan clientside. 

Er zijn momenteel wel veel initiatieven (onder 

andere in VAST 4.0) om steeds meer componenten 

naar de serverside te brengen. Grote drijvers voor 

deze ontwikkeling zijn adblockers en addressable 

TV.

Het vragen om een advertentie 
(Adcall)

Clientside, 
zowel mobiel als desktop

Clientside, 
zowel mobiel als desktop

Clientside, 
zowel mobiel als desktop

Steeds meer serverside, echter 
in het geval van 3rd party  
VAST URL’s of VAST URL’s die 
een VPAID biedingsproces  
teruggeven is het van belang 
dat dit onderdeel van de veiling 
in de client plaatsvindt. Dit 
zorgt ervoor dat eventuele niet 
levering van een VAST URL door 
een Adserver/SSP gedetecteerd 
en ondervangen kan worden. 
De programmatic inkoop en 
verkoop wordt in zijn geheel 
serverside afgehandeld.

Het uitzoeken van de Adserver of 
Supply Side platform (SSP) welke 
advertentie er moet worden 
geserveerd (veilingsproces)

Het injecteren van de advertentie 

Het tracken van de advertentie 
(impressies en quartiles)

Onderdeel Clientside of Serverside
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5 INKOOP &
VERKOOP.

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de 
manier waarop online video-advertenties 

verkocht en ingekocht worden, met als grootste 
verandering de komst van programmatic.
In dit hoofdstuk worden de manieren van  

inkoop en verkoop omschreven. 
Hiervoor is er gekozen om niet in te gaan op de 

discussie omtrent GRP’s of op de manier 
waarop het inkoop-paradigma verschuift.
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Op dit moment zijn er drie verschillende 
manieren van inkoop. Afhankelijk van 

de prijs en de wensen van de 
adverteerder of het mediabureau wordt 

de keuze gemaakt. 

DIRECTE INKOOP BIJ DE PUBLISHER

Directe inkoop betreft inkoop van video inventory 

waarbij een mediabureau of adverteerder een 

contract aangaat met een publisher voor een 

specifieke set van inventory of publiek. 

Dit type overeenkomst heeft een vaste start- en 

einddatum met een vaste hoeveelheid te leveren 

impressies en vaste prijs. Als de gegarandeerde 

hoeveelheid impressies niet wordt gehaald, 

worden deze vaak later uitgeleverd plus  

compensatie om de overeenkomst te handhaven.

INKOOP VIA COMMERCIEEL NETWERK

Bij deze manier van inkopen gaat mediabureau  

of adverteerder de overeenkomst aan met een 

commercieel netwerk dat meerdere publishers 

aanbiedt, vaak in combinatie met de door de 

adverteerder gewenste doelgroep. 

Hierbij zijn dezelfde elementen als bij de directe 

inkoop van toepassing.

PROGRAMMATIC INKOOP

Bij deze manier van inkopen wordt de inventory 

real time geveild en kan er geboden worden op 

deze inventory. De laatste jaren zien we een 

sterke stijging in inkoop middels real time bidding.

Om programmatic in te kunnen kopen is een 

Demand Side Platform (DSP) nodig. Dit is een 

platform dat het bieden vanuit de adverteerders-

kant mogelijk maakt. 

In het DSP kan de adverteerder video-advertenties 

inkopen, gebaseerd op zijn/haar wensen en 

mogelijke biedprijs. Dit kan op twee manieren, die 

al bekend zijn van de display-wereld.

• OPEN MARKT hierbij kan de inventory gekocht 

worden bij elke willekeurige publisher of elke 

willekeurige audience die op een Supply Side 

Platform beschikbaar is. De publisher hanteert 

vaak een floorprice, welke minimaal geboden 

moet worden voor het inkopen van de inventory.

• PRIVATE MARKT hierbij is er een overeenkomst 

tussen de publisher en de adverteerder of het 

mediabureau, maar deze overeenkomst wordt 

via de geautomatiseerde manier van het DSP 

uitgevoerd. Om te zorgen dat de overeenkomst 

technisch herkenbaar is, wordt deze gekoppeld 

door een uniek deal-ID, dat in beide systemen 

wordt gedefinieerd. Vaak wordt een aparte  

minimale biedprijs afgesproken, afwijkend van 

de prijs die de publisher heeft ingesteld voor  

de open markt.

5.1 MANIER VAN
INKOOP.

“Dit type 
overeenkomst 

heeft een vaste 
start- en 

einddatum met 
een vaste 

hoeveelheid 
impressies en 

vaste prijs.”
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##

1.1 ##.SECOND HIGHEST BID

Het proces achter de programmatische veiling is 

gebaseerd op de ‘Vickery Auction’. Met dit veiling- 

type zijn de bieders niet op de hoogte van het bod 

van de andere bieders, die op hetzelfde moment 

deelnemen aan de veiling.

Er wordt bij programmatic inkoop vaak niet 

afgerekend op een vaste prijs die geboden wordt, 

maar op de zogenoemde ‘second highest bid’. Dit 

is om te voorkomen dat door middel van algorit-

mes uitgerekend kan worden wat de goed -

koopste prijs is om in te kopen. Ook zorgt dit dat 

de inventory van de publisher op waarde wordt 

geschat.

 

Hoe het werkt? De adverteerder die het hoogste 

bod heeft, betaalt niet dat bod, maar het bod van 

de adverteerder die het op één na hoogste bod 

heeft gedaan, plus 1 cent. Mocht er geen ander 

bod zijn gedaan of is het op een na hoogste bod 

onder de door de publisher ingestelde floor price, 

dan geldt de floor price als second highest bid. 

In dit voorbeeld wint KPN de veiling. Zij betalen 

het een na hoogste bod (dat afkomstig is van 

L’Oréal), aangezien dat hoger is dan de floor price.

PUBLISHER
INVENTORY
FLOOR PRICE 

€15

L’OREAL
€20

KPN
€25

IKEA
€17

COLGATE
€10
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WINNAAR!

PRIJS: €20,01



In dit voorbeeld wint KPN wederom,  
maar omdat het op een na hoogste bod  
(dat afkomstig is van Ikea) onder de floor 
price ligt, wordt de floor price berekend.

Meer info:
http://www.iabeurope.eu/research-thought-lea-

dership/iab-europe-road-to-programmatic-whi-

te-paper/ 

 

PUBLISHER
INVENTORY
FLOOR PRICE 

€15

COLGATE
€10

L’OREAL
€12

KPN
€25

IKEA
€13

5.2 MANIEREN VAN
VERKOOP.

Er zijn verschillende manieren waarop 
een publisher zijn beschikbare video- 

advertenties kan aanbieden aan de 
markt. Zo kan hij besluiten dit met directe 
overeenkomsten met de adverteerder te 

doen en/of ze via een Supply Side 
Platform (SSP) aan te bieden voor 

programmatic inkoop. Voor het aanbie-
den van video-advertenties wordt er 

gebruik gemaakt van twee systemen:  
de ad server en het SSP.

PREMIUM AD SERVER 

Hierbij maakt de publisher gebruik van een  

ad server om zijn directe overeenkomsten met  

de adverteerder of het mediabureau uit te leveren. 

Naast de gesloten directe overeenkomsten kan 

het ook de keuze van de publisher zijn om op de 

overgebleven inventory een commercieel netwerk 

aan te sluiten. Deze netwerken hebben vaak een 

lagere opbrengst dan directe verkoop. Deze  

commerciële netwerken bieden vaak geen 

gegarandeerde afname. Het kan dus zijn dat de  

publisher met onverkochte video inventory  

achterblijft.

PREMIUM AD SERVER MET OVERGANG NAAR 

SUPPLY SIDE PLATFORM

In dit scenario zal de publisher zijn directe deals 

uitleveren via zijn premium ad server, naar 

definitie van de overeenkomst. Alle overgebleven 

inventory zal ontsloten worden aan het SSP, die  

de inventory door middel van een veiling aan 

adverteerders zal aanbieden. Hiermee heeft de 

publisher de zekerheid dat de directe overeen-

komst uitgeleverd wordt, natuurlijk afhankelijk  

van de afgesproken targeting. 

In dit geval sluit de publisher uit dat bepaalde  

consumenten misschien waardevoller zullen zijn 

voor een adverteerder dan anderen. Het kan 

gebeuren dat er uit een directe overeenkomst  

een advertentie wordt vertoond aan een consu-

ment, die in de programmatic veiling meer had 

opgebracht.  

Hierdoor krijgt de publisher mogelijk dus niet  

de hoogste waarde voor de door hem aangeboden 

inventory.
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WINNAAR!

PRIJS: €15,01

http://www.iabeurope.eu/research-thought-leadership/iab-europe-road-to-programmatic-white-paper/
http://www.iabeurope.eu/research-thought-leadership/iab-europe-road-to-programmatic-white-paper/
http://www.iabeurope.eu/research-thought-leadership/iab-europe-road-to-programmatic-white-paper/
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SUPPLY SIDE PLATFORM MET OVERGANG 

NAAR PREMIUM AD SERVER

In dit geval draait de publisher het om: nu wordt de 

video-advertentie in eerste instantie doorgestuurd 

naar het SSP. In het SSP heeft de publisher alleen 

private market places gedefinieerd, die vaak een 

hogere floor price hebben dan hun direct verkochte, 

niet-programmatic campagnes.

Die hogere prijs wordt gerechtvaardigd doordat de 

koper de mogelijkheid heeft om, door middel van 

data, de consument te selecteren die het beste bij 

zijn doelgroep past. Als er geen interesse vanuit 

de private market places is, wordt de advertentie 

doorgestuurd naar de premium ad server. Mocht 

door de premium ad server ook niet alles opgepakt 

worden, dan kan de publisher ervoor kiezen de 

advertentie wederom door te sturen naar de SSP, 

maar in dit geval naar de open markt.

Bij deze manier van verkoop is het belangrijk goed 

na te denken over de strategie. Bij een te groot 

succes in het SSP bestaat de kans dat de 

uitlevering van de direct verkochte campagnes in 

het geding komt. 

SUPPLY SIDE PLATFORM 

(HOLISTIC AD SERVING)

In dit geval wordt de gehele video-advertentie 

inventory aangeboden aan de markt in het SSP. 

Zowel de directe verkoop als de programmatic 

verkoop worden dan via de SSP gefaciliteerd.  

De directe verkoop wordt hierbij ook onderdeel 

van de veiling. Om te zorgen dat de directe 

overeenkomst wordt gewaarborgd, is het mogelijk  

middels instellingen en prioritering in de gehele 

uitlevering te voorzien.

Door gebruik te maken van deze holistische 

manier van verkoop, geeft de publisher zichzelf  

de mogelijkheid om de beste prijs per video- 

advertentie te ontvangen, mits hun directe 

verkoop op schema loopt. 



6 TOEKOMST: 
BESTAAT ER 

NOG VERSCHIL 
TUSSEN

TELEVISIE EN 
ONLINE?

De consument kijkt steeds meer op verschil-
lende platformen naar media- en videocontent. 
Dit wordt het beste duidelijk als men kijkt naar 

het verschil tussen het televisiekijken van  
toen en nu.



Online Video Handboek 2016 pagina 33

In het ‘kijken van toen’ had je als adverteerder 

alleen de televisie nodig om de consument te 

bereiken. Tegenwoordig is dit niet meer afdoende. 

Televisie en videocontent worden op steeds meer 

kanalen met online techniek aangeboden. Ook 

neent de consument steeds vaker de regie over 

welke content hij/zij wanneer tot zich neemt.  

Om dezelfde doelgroepen te bereiken zal de 

adverteerder zich moeten verdiepen in de 

verschillende beperkingen en mogelijkheden van 

alle aan de consument aangeboden kanalen en 

devices. Dit kan ongekende mogelijkheden bieden 

om steeds gerichter via online kanalen doelgroepen 

te bereiken. De vraag is hoe wij als adverteerders, 

publishers en techniekproviders hier het beste op 

kunnen anticiperen.

MENINGEN UIT DE MARKT

Het veranderende consumentengedrag en de 

digitalisering van content zijn nog in volle gang. 

Beiden bieden een scala aan kansen en uitdagin-

gen voor de video-advertentiemarkt.

BROAD-
CAST TV

BROADCAST 
TV

CABLE TV

BROADCAST TV

CABLE TV

VOD

TIMESHIFTING

MULTIMEDIA DEVICE
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“ We zien zowel in de markt als binnen de Pers-
groep een explosieve groei in online videoconsump-
tie. Videocontent doet het aantoonbaar goed bij de 

consument en adverteerders springen hier terecht op 
in. Cruciaal lijkt de factor aandacht. 

Hoe beter de videocontent, hoe groter de kans dat 
de advertentie ook effect heeft. 

Dit zie je ook in de wereld van branded content, 
waarbij kwaliteit van de content en aandacht ook 
direct gerelateerd zijn. Daarom zullen wij bij de 

Persgroep de komende tijd nog veel meer inzetten 
op eigen videoproductie-capaciteit.”

Willem-Albert Bol, Persgroep

“ Kans: TMG lanceert begin 2017 twee OTT platformen. Hierin 
spelen we in op de veranderende consumentenbehoefte met 

betrekking tot de consumptie van nieuws en sport. 
Live-streaming en on-demand zullen hier  

onderdeel van zijn.

Uitdaging: De versnippering van mediaconsumptie zet nog 
steeds door en dat geldt zeker ook voor videoconsumptie. 
Organische groei van bereik en impressies is essentieel. 

Video-advertising is nog geen commodity in het programmatic 
advertising landschap, waardoor het monetizen ervan nog 

minder efficient is en de cost-of-sale hoger is 
dan bij display advertising.”

Melanie Rauph, TMG
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“Video is de belangrijkste groeifactor voor online adver-
tentiebudgetten van de komende jaren; Europese budget-
ten lieten het afgelopen jaar een stijging zien van meer 
dan 35%. Het is het favoriete formaat van Millennials, 

de meest effectieve manier om een steeds mobieler 
publiek te bereiken, en de eerste stap 

naar het online brengen van TV-budgetten. 

Video is daarmee een belangrijke groeifactor voor de 
omzet van uitgevers, en zal een prominentere rol gaan 
innemen binnen hun advertentieportfolio. Om de om-
zetpotentie optimaal te benutten zullen uitgevers hun 

video-inventaris holistisch moeten gaan monetariseren, 
waarbij ze hun volledige inventaris transparant beschik-

baar maken voor alle deal-types.” 
Janneke Niessen, Improve Digital

“Er zijn veel kansen met online video: gericht bereik, 
impact, interactie, specifiek (jonge) doelgroepbereik 
op kwalitatieve kanalen. Bedreigingen zijn vooral de 
toegankelijkheid van kwalitatieve video’s, maar ook 
clutter. Bij veel kwalitatieve content worden inmiddels 

door exploitanten 5 of 6 pre-rolls getoond. 
De voordelen van online video ten opzichte van 
televisie worden zo meer en meer weggenomen. 

De consument is niet meer aan een apparaat of dis-
tributievorm gebonden om AV-media te consumeren 
en de markt kan dit nog maar beperkt inzichtelijk 
maken. Het bereiksonderzoek voor online video is 

nog niet op orde, waardoor bereik, contactfrequentie, 
cross-device en gecombineerd TV-bereik maar beperkt 

geëvalueerd kunnen worden”
Menno Westinga, Zigt
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“Mits goed uitgevoerd biedt online video-advertising bij 
uitstek geweldige mogelijkheden om een emotionele 

connectie te realiseren met je doelgroep.” 
Gerald Moussault, Cadreon

“In 2017 zal 69 procent van alle online content be-
staan uit video (Cisco). Voor institutionele mediabe-
drijven levert dit een uitdaging voor hun bestaande 

structuren, maar ook een enorme groeikans. 

Videoproductie hoeft niet prijzig te zijn, het is zelfs 
met een mobiele telefoon mogelijk om content te 
maken met virale potentie. Combineer dat met de 
enorme groei in de video-advertentiemarkt en het 
is duidelijk dat een investering in video ook deuren 

opent naar nieuwe en lucratieve inkomstenbronnen.”
Kevin Fox, Blue Billywig
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“De grootste kans die we hebben in online video adver-
tising is ook de grootste uitdaging - namelijk de ontwik-
keling van cross-screen trading. We leven in een wereld 

waarin consumenten van scherm naar scherm verplaatsen 
(holistisch) - mobiel, online , TV . Het ontwikkelen van 

cross-screen trading biedt adverteerders de mogelijkheid 
om online advertenties te plannen, te meten, te kopen 

en te optimaliseren - op alle schermen - zodat ze kunnen 
richten op de juiste doelgroep op het 
juiste moment met het juiste formaat. 

Er zullen aanpassingen moeten worden gemaakt om in 
de behoeften van deze cross-screen wereld te kunnen 

voorzien. Campagnes zullen worden gemonitord door één 
team met behulp van één enkel platform - niet vanuit 

meerdere teams in silo’s.” 
Josh Torok, Tubemogul

“Nu video content steeds minder lineair bekeken 
wordt en ook nog eens in verschillende vormen op 

verschillende devices getoond wordt is het essentieel 
voor creatieven om met maatwerk voor hun online 

video-advertising te komen. Het hergebruik van TVC's 
in online uitingen is een gemiste kans. 

In de conceptfase moet al aan productie worden 
gedacht per device en dan ook nog eens per con-

tentkanaal: van interactieve pre-rolls tot immersive 
360video experiences, van likeable videosnacks tot 

feature video content. Video-advertising is content van 
zichzelf en wordt echt pas serieus genomen als het 

naadloos in de ervaring van online mediaconsumptie 
past. Hier ligt een uitdaging en een kans 

voor menig creatief en merk”
Nomkwazi Hooplot, Weborama
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“In het digitale domein worden reclame-
makers meer dan ooit uitgedaagd om een 

goede, relevante en leuke pre-roll te maken. 
Eén die nu aansluit bij het profiel van de kij-
ker, maar straks ook bij wat hij bijvoorbeeld 
die dag gedaan heeft en welk weer het is. 

Pre-rolls worden dan relevant en beter beke-
ken, het bereik neemt toe en er zijn minder 
pre-rolls nodig om dezelfde doelstelling te 
behalen. En als kers op de taart wordt de 

pre-roll nog beter ervaren ook.” 
Immanuël Kranendonk, Ster

“Waar tekst en plaatjes het lastig hebben, 
is video het medium op mobiele schermen. 
Programmatic video maakt het afstemmen 

van je boodschap op de specifieke gebruiker, 
het gebruiksmoment en het juiste scherm 

mogelijk.” 
Elwin Gastelaars - SpotX

"Het kennisniveau bij adverteerders met 
betrekking tot video advertising is sterk 

toegenomen. De adverteerder wenst meer 
kwalitatief aangetoond bereik, inzicht in 
media en meer professionele content, bij 
voorkeur broadcasters inventory. Met de 

juiste tools kunnen mediabureau's en 
publishers hier aan voldoen."

Tom van Halteren - Videology
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SPONSORS.




