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Het gebeurt niet vaak dat de RTBF en zijn regie RMB samen communiceren. Dat 
geldt al helemaal als het gaat om een uitgebreid en complex onderwerp als data. 
 
"Het is volgens mij inderdaad belangrijk dat we samen het woord nemen", begint 
Valérie Janssens, development director bij RMB, ons gesprek met haar collega 
Barbara Van Caubergh, head of data & insights, en Samuel Profumo, chief data 
officer bij de RTBF.   
 
"Dit is een opdracht die alleen succesvol kan zijn als ze gezamenlijk wordt 
uitgevoerd, en het is belangrijk om de inspanningen van de RTBF rond data 



zichtbaar te maken", vervolgt Valérie Janssens. "Mensen weten niet altijd hoe groot 
die zijn. In de huidige reclamewereld staan data synoniem voor targeting, maar het is 
veel meer dan dat. De data-expertise van de omroep is essentieel voor de kwaliteit 
van de content, voor de kwaliteit van de dienstverlening. Wie zijn advertenties in 
België wil investeren, moet begrijpen waarom lokale media waardevoller zijn dan 
andere. Dat willen we benadrukken." 
 
Samuel, met welke departementen werken jullie of welke zijn direct betrokken 
bij data? 

 
 
Samuel Profumo: Alle afdelingen zijn per definitie betrokken, maar vooral de 
afdelingen die verband houden met de twee pijlers die content en media zijn. Wat de 
media betreft, werken we nauw samen met platformbeheer, aangezien voor al onze 
digitale ontwikkelingen data wordt gebruikt. Maar ook met marketing en CRM, 
aangezien we een geavanceerde "openbare" segmentering hebben, die we 
beschikbaar stellen aan deze disciplines. 
We werken nog steeds samen met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de 
publicaties om onze inhoud dagelijks, op een gepersonaliseerde manier, onder de 
aandacht te brengen, op basis van de gegevens die zowel over de inhoud als over 
het publiek zijn verzameld. Aan de inhoudelijke kant werken we veel met 
technologie. Bijvoorbeeld over de hele keten, over alle metadata workflows heen, 
aangezien onze productieworkflows in wezen gegevens genereren die 
gestructureerd, verzameld en ingevoerd moeten worden in de systemen. En dit is 
natuurlijk werk dat in symbiose wordt gedaan met de afdeling Technologie.   
 
We nemen dan ook een zeer centrale positie in en het voordeel, in de huidige visie 
en organisatie, is dat we echt een ondersteunende functie bieden aan alle 
disciplines. We zorgen ervoor dat de gebruikswaarde van data niet beperkt blijft tot 
een bepaald departement; we werken op een zeer transversale manier, vermijden 
het silo-effect en promoten gebruik dat waarde genereert.   
 
Dit is erg belangrijk voor de promotie van inhoud: het is niet voldoende om dagelijks 
honderden stukken content te produceren, ze moeten allemaal gekwalificeerd 



kunnen worden. Zodat we ze vinden, dat we ze kunnen hergebruiken in toekomstige 
producties en vooral dat we ze op het verwachte tijdstip aan ons publiek kunnen 
aanbieden, volgens een gepersonaliseerde aanpak.   
 
Hoeveel mensen telt je departement?   
 
Een tiental medewerkers zijn direct aan de afdeling verbonden, de rest werkt 
volgens een clusterlogica. Het idee is om een directe sponsor in de disciplines te 
hebben, zodat elke ingreep of inspanning onder zijn of haar verantwoordelijkheid 
valt. Deze sponsor delegeert aan mensen op het terrein die vaak erg data-
georiënteerd zijn, analisten, studiemanagers, CRM-managers, mensen die 
verantwoordelijk zijn voor ontwikkeling ... En daarbij komen nog mensen die 
gespecialiseerd zijn in geavanceerde technologie. Uiteindelijk telt deze cluster dus 
30 tot 40 mensen. 
 
Jullie werken wellicht veel samen met RMB?   
 
Dat is logisch! Zelf kom ik uit de regiewereld, bij Le Figaro, waar ik werkte voordat ik 
bij RTBF kwam. We werken nauw samen omdat we ervan overtuigd zijn dat data 
binnen deze perimeter een belangrijke rol spelen. We hebben nu 3,5 miljoen 
geregistreerde profielen en daardoor kunnen we met first party data werken en een 
zeer krachtig aanbod aanbieden.   
 
Auvio houdt jullie wellicht in grote mate bezig?   
 
Auvio houdt ons op verschillende fronten bezig. Ten eerste wat betreft de 
ontwikkeling van platformen, aangezien we ernaar streven al onze ontwikkelingen te 
meten om hun relevantie en prioritering te waarborgen.   
 
We zijn erg actief op het gebied van CRM, met de manier waarop we onze inhoud 
promoten: de dagelijkse hoeveelheid is erg groot en daarom moeten we zeer fijne 
strategieën bedenken, vooral wanneer we de content promoten via e-mail of via 
notificaties. Vandaag werkt deze aanpak zeer goed, met een openingspercentage 
van 40%, praktisch het dubbele van de marktstandaard. We zetten echt in op 
personalisatie en relevantie voor het publiek.   
 
Zoals ik al zei, we hebben 3,5 miljoen geregistreerde profielen en elke gebruiker die 
zich inschrijft, ontvangt als hij zich hiervoor aanmeldt, minstens één e-mail per 
maand. Het is dus een erg druk gebruikte databank, en het openingspercentage van 
40% toont dat onze personalisatie relevant is. We steken daar veel tijd en moeite in 
maar we zijn erg blij dat we via data over onze eigen acquisitiekanalen kunnen 
beschikken.   
 
Welke prioriteiten koesteren jullie voor dit en het volgende jaar?   
 
Onze uitdagingen liggen op het vlak van metadata: het kwalificeren van de content 
die we dagelijks produceren, door onze workflows te laten evolueren en 
geavanceerde kunstmatige intelligentietechnieken in te zetten, op het gebied van 
beeldherkenning, stemherkenning en natuurlijke taalverwerking.   
 



Een andere prioriteit is het beheer van platformontwikkeling door middel van 
gegevens. We proberen data-driven te worden. En op het vlak van research willen 
we werken aan een beter inzicht, om de uitgevers formules te kunnen aanbieden 
voor hun propositie aan de verschillende doelgroepen. Dit zijn onze drie 
belangrijkste prioriteiten. En als het op adverteren aankomt, kijken we natuurlijk naar 
allianties en streven we naar een aanbod dat zo gestructureerd is dat een one-stop-
shop in de markt kan zijn. We zijn vragende partij voor allianties, in elk geval.   
 
Allianties met welke spelers? 

Valérie Janssens: Je weet dat er allianties zijn aangegaan tussen grote uitgevers en 
iedereen wil in feite die richting uit. Idem dito voor allianties met advertentiepartners, 
dataleveranciers, enz. 
 
Zoals elk Belgisch bedrijf vandaag, praten we natuurlijk met veel potentiële partners. 
Concretiseringen zijn voorzien in 2021. Deze data-allianties zijn de projecten waar 
we met prioriteit aan werken. 

 
We beseffen dat we schaalvergroting nodig hebben en dat we onze eigen first party 
data moeten kunnen verrijken, om deze in andere contexten te kunnen gebruiken, 
buiten ons eigen portfolio   
 
Het lijkt of er wat data en al wat onze sector betreft een markt op twee snelheden 
is, als je naar het noorden en het zuiden kijkt.   
 
Het dynamisme van de Vlaamse markt en de rijkdom van hun aanbod zijn duidelijk. 
De recente allianties versterken deze dynamiek die we aan Franstalige kant nog niet 
hebben. Om verschillende redenen. Desalniettemin voelen we vandaag een 
versnelling in de behoefte aan fusies, we praten veel meer met onze concurrenten. 
Gezien zijn omvang is RMB niet in staat de hele markt vooruit te stuwen. Aan de 
andere kant zijn we echt actief, ook in de werkgroepen. Zonder te wachten tot er 
beweging komt, willen we veranderingen op ons niveau in gang zetten, vooruitgang 
bieden aan onze klanten, adverteerders en bureaus.   
 



We richten ons op technologische tools waarmee we al deze gegevens correct 
kunnen activeren. Het gaat niet alleen om schaal, je moet ook waarde kunnen 
ontlenen aan die schaal. Het is daarom essentieel om over krachtige tools te 
beschikken om ten volle te kunnen profiteren van een breed transmedia en data-
aanbod.   
 
De meerwaarde die met deze databundeling kan worden bereikt, moet in alle 
bedrijfsprocessen beschikbaar gemaakt worden. Het is erg complex. We hebben 
een groot transformatieplan voor onze tools. We willen ons eigen dataplatform 
creëren. Datgene dat we hebben opgezet, is een eerste project, omdat onze tools 
moeten worden getransformeerd. En via een hele reeks gegevensbronnen die we 
kunnen integreren, zullen we de gegevens gebruiken voor businessdoeleinden - 
geoptimaliseerde forecasts, geautomatiseerde planning die rekening houdt met 
prestatiecriteria, geïntegreerde rapportering, enz. -, met als doel waarde te creëren 
voor onze adverteerders en bureaus, en natuurlijk voor RMB en zijn mediapartners.   
 
Zijn jullie meer geïnteresseerd in een gedeelde aanpak of mikken jullie op eigen 
ontwikkelingen?   
 
Beide. Bij de keuzes op technologisch vlak realiseerden we ons dat alle andere 
partijen op de markt met soortgelijke ideeën rondlopen en dat iedereen vaak tot 
dezelfde conclusies kwam. Waarom zouden we dus onze inspanningen niet 
gedeeltelijk bundelen? Om de schaal zinvol te maken, moet er een instappunt zijn: 
we denken na over één enkele portal om de vraag te groeperen. Daar wordt 
concreet over gepraat. Investeren in deze tools kan extreem duur zijn, dus spelers 
hebben er belang bij hun inspanningen te bundelen.   
 
Maar we willen niet wachten tot de hele markt zijn technologische keuzes heeft 
gemaakt voor we die richting uitgaan. Vandaag moeten we ons prioritair buigen over 
de transformatie van onze tools en we zetten een structuur op die ervoor zal zorgen 
dat we beschikken over de maximale openheid om te kunnen aansluiten bij elk type 
oplossing dat morgen op de markt beschikbaar zou zijn, zowel in termen van vraag 
als aanbod. Het doel is om onze inventarissen zeer snel te kunnen koppelen, met 
marktplaatsen die zeker zullen ontstaan, met bureaus die steeds meer interesse 
hebben in directe toegang tot onze inventarissen. Die trend tekent zich duidelijk af.   
 
Een ander aspect van onze transformatiedrang is dat we een ander type vraag willen 
aanspreken, die van kleine advertentiekopers, die tegenwoordig te vinden zijn bij 
Google en Facebook. In de toekomst zullen ze ook toegang hebben tot het RMB-
inventaris via gebruiksvriendelijke, vereenvoudigde platforms.   
 
Aan de inventariszijde is het de bedoeling dat deze RMB-portefeuille zowel direct als 
via marktplaatsen beschikbaar wordt gesteld. En natuurlijk is er de vraag welke 
strategie moet worden ontwikkeld, dit is de andere grote bekommernis voor onze 
transformatie: hoe kan een bepaald deel van de inventaris het beste op een bepaald 
deel van de vraag worden afgestemd?   
 
Op welke termijn worden al deze uitdagingen concreet?   
 



Sommige zijn al gestart, met resultaten die in 2021 worden verwacht. Concreter: we 
hebben de connectie tussen de bureaus en onze inventarissen al versneld, en we 
willen nu verder gaan met de programmatic aankoop van lineaire tv.   
 
Onze andere projecten hebben betrekking op forecasting. We gaan nieuwe 
gegevensbronnen in onze manier van werken injecteren, in het bijzonder open data, 
zoals verkeer, weer, etc., die ons ertoe kunnen brengen nauwkeuriger te 
beoordelen. 
 

 
Barbara Van Caubergh: We werken ook aan een project dat het mogelijk zal maken 
om inventarissen te contextualiseren en om de inventarissen beter te kwalificeren op 
basis van nieuwe criteria, bijvoorbeeld conversiecriteria. Wat zijn bijvoorbeeld de 
tijdvakken of schermen die beter converteren? Dit is een zeer grote bekommernis bij 
onze klanten. Conversie is noodzakelijk, dus we moeten de ROI aantonen en 
investeringen rendabeler maken.   
 
We testen ook een hybride oplossing die het midden houdt tussen een DMP en een 
CDP, die targeting zonder cookies mogelijk maakt. Dit stelt ons in staat het bereik te 
vergroten en contextueel te targeten, op basis van trefwoorden en binnenkort op 
semantisch niveau. Om bij elke impressie relevante advertenties weer te geven en 
de brand safety te versterken, terwijl het 100% GDPR en ePrivacy-compliant is. Dit 
is een grote zorg en wanneer we het hebben over gegevensverrijking met externe 
partners, doen we geen toegevingen wat betreft GDPR-compliancy en datakwaliteit, 
als je weet dat de nauwkeurigheid van onze sociaal-demografische gegevens 
grotendeels boven de Belgische benchmark ligt, met nauwkeurigheidspercentages 
van meer dan 90 %.   
 
Om terug te komen op het dataplatform, dit is een project dat al begonnen is. 
Technisch is het in orde, we integreren er data in en starten workshops om meer 
waarde te kunnen halen uit deze vereenvoudiging van toegang tot data.   



 
Jullie communiceerden onlangs over de reporting voor ATV-campagnes?   
 
Het maakt deel uit van de dashboards die we aan het ontwikkelen zijn. Daardoor 
kunnen we beschikken over benchmarks voor addressable tv. We wilden beter 
begrijpen welke soorten spelers investeren, wat het gemiddelde bereik en de 
gemiddelde OTS zijn, om erachter te komen welk type campagne het beste heeft 
gewerkt, op basis van een reeks criteria. Het is een onderdeel van onze 
beslissingsondersteunende dashboards en stelt ons bovenal in staat om concrete 
aanbevelingen te doen voor de ATV-campagnes die ons zijn toevertrouwd, om de 
klant te begeleiden bij zijn keuzes. Deze aanpak is al operationeel. Maar er komen 
nog andere dashboards dankzij het dataplatform. We zullen veel meer flexibiliteit 
hebben.   
 
Een ander belangrijk domein is de impactmeting. We gaan een volledige tool testen 
die de impact van tv-reclame op de digitale omgeving van de adverteerder 
analyseert. We hebben een campagne die in april start, waarop we deze tool 
concreet kunnen testen. Enerzijds willen we concrete antwoorden geven aan de 
adverteerder en anderzijds benchmarks opstellen voor onze eigen inventarissen. 
Daarnaast zullen we experimenteren met drive-to-store-tools - real-world cookies, 
zoals ze zeggen - om op verschillende problemen te kunnen reageren en het succes 
van een campagne te bewijzen.   
 
Valérie Janssens: Bij deze meetoefening is een van de onderdelen waarop we op 
werken de meest effectieve onboarding van klantgegevens. Of het nu voor een 
campagne is, voor betere targeting, of achteraf om de rapportering te verbeteren. Bij 
de data-onboarding is de GDPR-dimensie ook buitengewoon belangrijk. We testen 
verschillende oplossingen om sneller en gemakkelijker, maar ook veilierg, toegang te 
krijgen tot klantgegevens, voor hen en voor ons. En vooral om deze data 
beschikbaar te kunnen stellen in de verschillende verkoopuniversums. Dat is een 
van de projecten voor 2021 waarop we al actief zijn. Wij geloven dat met de 
targetingmogelijkheden en wat ATV heeft gebracht, er een groeiende interesse is. 
Nog niet zo lang geleden dacht iedereen dat adverteerders nooit toegang zouden 
willen geven tot hun gegevens. Maar vandaag hebben we veel verzoeken in deze 
richting. Adverteerders willen hun CRM-gegevens gebruiken, de return op hun 
verkoopcijfers meten, enz. Deze beweging is in 2020 in een stroomversnelling 
terechtgekomen. Dit kan een van de gevolgen zijn van de crisis. Elke geïnvesteerde 
euro moet zijn volledige potentieel aantonen. In ons transformatieplan staan 
performantie en de meting ervan centraal. En de onboarding van deze data moet het 
mogelijk maken om deze zo goed mogelijk te meten.   
 
Je haalde het al aan, maar wat zeggen jullie tegen diegenen die vragen naar een 
samenvoeging van jullie bereikgegevens op marktplaatsen?   
 
Het moet gebeuren, maar er is ook de kwestie van het beter benutten van gegevens 
om waarde te creëren voor onze kopers. Dat hoor ik weinig op de markt.   
 
Samuel, hoe kijk jij naar de reclamemarkt?   
 



Vanuit het standpunt van de omroep ondersteunen advertentie-inkomsten de lokale 
creatie. Lokale productie in België is een troef die we moeten behouden, een 
essentieel cultureel verdedigingsmiddel om te ontsnappen aan de standaardisering 
van de productie op wereldschaal. Adverteerders spelen dus ook een rol aan onze 
zijde; deze logica van het lokale ecosysteem moet de kern vormen van onze 
gemeenschappelijke bekommernissen en van de projecten die we momenteel 
ontwikkelen. 

 

 


