
</DE MARKETINGKANSEN 
VAN DE METAVERSE EN AI>

CMOTALK - WHITEPAPER 2022



// 2

</INHOUDSOPGAVE>

Voorwoord

Executive Summary

Hoofdstuk 1: Metaverse

Metaverse, the next wave in marketing? 

Case: The Fabricant ontwerpt mode voor metaverse

Case: Raise your (VR) glasses: Heineken Silver Launch

Interview: Geraldine Bouma, Meta

CMO’s in de metaverse: “Een excellente ervaring!” 

Interview: Bart Verouden, Accenture Song

Hoofdstuk 2: Artificial intelligence & creativity

De groeikansen van AI

Case: Hoe Corendon succesvol AI toepast in haar direct mailings

Interview: Bart van de Wiele, Adobe

Hoofdstuk 3: Implicaties voor het marketingvak

Definitielijst

Verder lezen  

Colofon

4

6

10

14

18

20

22

26

30

36

38

42

50

56

59

63

64

// 3



Anno 2009 lanceerde ik de term Clevertizing tijdens een Marktplaats-evenement. 

De data achter vele miljoenen transacties van evenveel Nederlanders die nieuw 

of tweedehands hun spulletjes kochten en verkochten. De transacties gekoppeld 

aan profielen waren al bijzonder leerzaam en rijk, maar het pad naar aankoop en 

het bepalen van de juiste interventiemomenten voor marketeers kreeg met de 

term Clevertizing een nieuwe dimensie. Slim adverteren, juist op het moment dat 

de kans het grootst is dat je digitale ad het meeste verschil kan maken op het 

individu die hem of haar geserveerd krijgt. De autokoper die zoekt op BMW maar in 

zijn spoor van zoeken toch ook een aantal keer Audi heeft bekeken. Toch aan het 

twijfelen? Of die niet erg actieve Marktplaats-deelnemer die plotseling een halve 

huisraad te koop zet. Iets nieuw gekocht, samen gaan wonen, of gewoon toe aan 

een nieuwe inboedel. 

Elke case zijn eigen argumentatie. Conceptueel juist, maar in de praktijk complex. 

Zo veel variabelen van de beoogde koper en zijn of haar gedrag die een rol blijken te 

spelen bij het bepalen van dat juiste moment en de juiste uiting. In voorbeelden 

uitstekend te bedenken, maar elke cohort of one vraagt te veel inspanning en 

kosten om te rechtvaardigen in een grotere campagne. Zo veel slimme doel-

groepen vast te stellen, die allemaal vragen om een andere vorm van advertising 

content om echt raak te schieten. Het Clevertizing-idee van toen dreigde een 

roemloos eind te beleven in de serie: knap bedacht, maar praktisch onhaalbaar. 

* SLIMMERE MARKETING 
OP SCHAAL 

</VOORWOORD>
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Maar bijna veertien jaar later staan we er anders voor. De wens is hetzelfde: 

personalisatie van marketing en advertising op schaal. Slimme proposities 

die op het juiste moment en op de juiste manier aan de juiste mensen worden 

aangeboden. Anno 2022 zijn de middelen voorhanden om dit te realiseren. 

Eindeloze doelgroepclusters op basis van zichtbaar maar ook onzichtbaar gedrag. 

Begrip van welke interventie op welk moment optimaal is. En 

het uitleveren van die juiste boodschap precies op dat juiste 

moment. Elke interventie kan gekoppeld worden aan gedrag 

en biedt daarmee een volgend leerpunt om nog slimmer te 

worden. 

Eén groot verschil tussen vandaag en gisteren. De intel-

ligentie die nodig is om dit te doen, zit niet in onze hoofden. 

De intelligentie die voortkomt uit de power of computing 

biedt ons de mogelijkheid om die schijnbare paradox van 

precisie en schaal te doorbreken. Vandaag biedt artificiële 

intelligentie (AI) ons allemaal de mogelijkheid om slimmere, 

betere marketeers te zijn. Om dat handen en voeten te geven, 

hebben we met CMOtalk een programma opgezet om samen 

met topmarketeers en experts van Adobe, Meta en Accenture 

Song dit terrein te verkennen. Met verrassende uitkomsten. 

Die vind je in deze uitgave. 

Ik wens je niet alleen veel plezier met het lezen hierover in deze uitgave. Ik moedig 

je vooral aan om het ook zelf te gaan doen. Want wat vandaag slim is, is morgen 

de standaard. 

Alfred Levi — oktober 2022

Partner CMOtalk
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Wist je dat de metaverse ontstaan is in sciencefiction? Een sf-schrijver bedacht 

dertig jaar geleden een virtuele wereld waarin mensen als avatars met elkaar en 

met softwareagenten in contact staan.

Bijzonder dus dat een sciencefictiononderwerp realiteit wordt in 2021, als Facebook-

baas Mark Zuckerberg besluit om zijn social network te transformeren naar een 

metaverse-bedrijf. Zuckerberg is bereid om de komende jaren vele miljarden dollars 

te investeren in de ontwikkeling van verschillende werelden en de ultieme VR-bril, 

die het mogelijk moet maken dat mensen de hele dag kunnen doorbrengen in de 

metaverse.

Dit hele avontuur is pas een jaar geleden gestart, dus niet zo vreemd dat veel mensen 

(en marketeers) nog niet helemaal op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen, en dat 

mensen sceptisch zijn over de door Meta geschetste toekomst van internet. Maar 

Meta is natuurlijk niet het enige bedrijf dat inzet op de metaverse. Alles wijst erop dat 

de ontwikkelingen doorzetten, in rap tempo. Bloomberg voorspelt dat de komende 

jaren 800 miljard dollar zal worden omgezet in de metaverse. Gamingbedrijven die 

al een tijdje games bouwen in de metaverse zien hun omzetten en personeels-

aantallen gigantisch snel stijgen.

Als marketeer kun je je niet afwachtend opstellen: de toekomst van internet wordt 

zintuiglijk en immersive. Je moet op dit moment op z’n minst op de hoogte zijn 

van de ontwikkelingen en openstaan voor alle mogelijkheden. Maar veel marketeers 

hebben eigenlijk geen idee en, erger, ze hebben geen idee van wat jongeren tegen-

woordig doen online. Jongeren stappen massaal over naar virtuele werelden als 

Fortnite, Roblox, Horizon, Decentraland en The Sandbox. Dat is dus de eerste 

stap: verdiep je in de wereld van je toekomstige klant: generatie Z.

 

</EXECUTIVE SUMMARY>
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*Woorden voorzien van een asterisk zijn terug te 

vinden in de definitielijst achterin de paper.

// AI EN DE IMPACT OP MARKETING 

Met de komst van synthetische media* is er ook steeds meer belangstelling voor 

artificial intelligence. Deze software bestaat al langer en wordt reeds in veel 

sectoren en bedrijfsonderdelen gebruikt (denk aan de razendsnelle ontwikkeling 

van voicebots en digitale assistenten ofwel chatbots), maar weet nu ook steeds 

makkelijker de weg naar marketing te vinden. 

Op dit moment vooral als slimme marketingassistent door te ondersteunen bij 

copy taken, de creatie van beeld en video, en zelfs te helpen bij acquisitie. Je kunt je 

voorstellen dat de rol in het creatieve proces de komende jaren steeds groter wordt. 

Waardoor marketeers opnieuw hun taken en rol onder de loep kunnen houden. Waar 

voegt marketing écht waarde toe en in hoeverre kan AI daarop een aanvulling zijn?

Deze paper is de uitkomst van verschillende roundtables die we afgelopen jaar 

hebben georganiseerd, waar we met CMO‘s deze twee belangrijke onderwerpen 

hebben verkend en uitgediept. In hoofdstuk 1 gaan we in op metaverse: waar staan 

we op dit moment, wat zijn de eerste ervaringen van CMO’s in de Workrooms van 

Meta, en wat kunnen CMO’s doen om dit op de agenda van de board te krijgen?

Wat kunnen ze doen om de organisatie voor te bereiden op een zintuiglijke en 

immersive toekomst? Hetzelfde geldt voor AI: hoe kunnen bedrijven groeien naar 

een volwassen strategie en aanpak ten aanzien van AI? Maar ook: wat betekent dit 

voor privacy, en hoe zorgen we dat artificial intelligence zorgvuldig omgaat met 

diversiteit en inclusiviteit? Zodat iedereen gelijke kansen krijgt dankzij techno-

logische innovaties? Belangrijke vraagstukken, die vanaf de start door verschillende 

partijen ook serieus worden opgepakt.

</EXECUTIVE SUMMARY>
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In de Marvel-film Dr. Strange, the multiverse of madness reist dr. Strange door 

ver schillende parallelle werelden om — samen met varianten van zichzelf — te 

vechten tegen verschillende varianten van slechteriken. De film was dit jaar een hit: 

het filmpubliek is dol op dit soort sciencefictionthema’s, dat wil zeggen het idee dat er 

naast het zichtbare universum waar we in leven nog (oneindig) veel andere, parallelle 

universa zijn. Het multiversum is de verzameling van al deze mogelijke universa. 

</HOOFDSTUK 1>
 {METAVERSE}

CMOtalk scant continu naar trends die een grote invloed hebben op de 

ontwikkelingen in het marketingvak. Het inhoudelijke CMOtalk-programma

van 2022 stond om deze reden in het teken van de metaverse en de 

impact van AI op marketing. Is de metaverse een hype or heaven? In deze 

paper leggen we de uitkomsten van de verschillende roundtables naast 

elkaar. Wat is er nu al mogelijk, en welke kansen liggen er voor merken 

en marketeers?

We have a window to act, [advertisers] 
must put their shoulders under this and 
build something that is inherently trans-
parent and puts people first. … We only 
have a couple of years to get this right.

Conny Braams —

Chief Digital and Commercial Officer, Unilever
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Toch is het concept van de multiverse* minder sciencefiction dan gedacht: het 

idee ontstond al in de jaren vijftig van de twintigste eeuw, waarbij wetenschappers 

bepaalde problemen in de kwantumfysica probeerden op te lossen met dit soort 

concepten. In het kort komt het erop neer dat bij iedere observatie van een 

gebeurtenis in de kwantumwereld (waar meerdere uitkomsten mogelijk zijn) 

iedere uitkomst verwerkelijkt wordt in een nieuw parallel universum of een nieuwe 

tijdlijn voor iedere mogelijkheid. Dit zou een ontzaglijk groot aantal verschillende 

universa opleveren. De theoretisch natuurkundige Michio Kaku schatte het aantal 

mogelijke universa op minstens 10500. Ter vergelijking: men schat dat er ongeveer 

1070 atomen in ons zichtbare heelal zijn.

De term metaverse* — want daar hebben we het over in deze paper — komt in 

eerste instantie uit de wereld van sciencefiction en is bedacht door sf-schrijver 

Neal Stephenson. In zijn roman Snow Crash (1992) staan mensen als avatars met 

elkaar en met softwareagenten in contact, in een driedimensionale ruimte die een 

metafoor voor de werkelijke wereld vormt. 

Klinkt dit bekend in de oren? Ook in de film The Matrix wordt met dit concept 

gespeeld; de film speelt zich af in een dystopische toekomst waarin mensen 

gevangen zitten in een gesimuleerde werkelijkheid. 

Stephenson benutte de term om een op een virtuele werkelijkheid gebaseerde 

opvolger van het internet aan te duiden. Het woord metaverse is een samenstelling 

van het voorvoegsel meta en het Engelse woord universe, waarin alle huidige, 

gedeelde en 3D virtuele ruimten met elkaar verbonden zijn in een alles omvattend 

virtueel universum dat bestaat uit meerdere virtuele werelden.

In het Nederlands — en in veel andere Europese talen — betekent meta iets 

soortgelijks: betreffende het onderwerp zelf. Bijvoorbeeld meta-analyse: het 

analyseren van een gebruikte analysemethode. 

</HOOFDSTUK 1>
 {METAVERSE}
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// META, HET BEDRIJF 

Lang blijft het bij sciencefiction, maar… in 2021 is er hernieuwde belangstelling voor 

metaverse, door de aankondiging van Facebook-topman Mark Zuckerberg om van 

zijn bedrijf een ‘metaverse-bedrijf’ te maken. Facebook verandert zijn naam in 

Meta: volgens Zuckerberg reflecteert de naam beter waar het bedrijf naartoe wil 

met de technologie. 

Het idee van Zuckerberg staat niet op zichzelf: ook gamebedrijf Epic, bekend van 

het spel Fortnite, zet vol in op de metaverse. En Microsoft kondigt op 3 november 

2021 ‘Mesh voor Microsoft Teams’ aan, gericht op de Microsoft-metaverse.

Naar de visie van Zuckerberg moet de metaverse een gedeeld online universum 

worden waarin mensen in meerdere werelden met elkaar kunnen praten, werken 

en gamen. Deze wereld is niet gebonden aan platte schermen en kun je ook 

bezoeken via VR-brillen, zoals de Oculus Quest 2. Meta ziet VR als de volgende 

generatie van online sociale ervaringen.

// IMMERSIVE 

Inmiddels is de metaverse superecht en maakt het deel uit van ons leven. Mensen 

bewegen zich tussen verschillende werelden en apparaten, en communiceren in een 

virtuele omgeving. Mensen browsen niet het internet, maar zijn onderdeel van het 

internet. Je kunt jezelf uiten via avatars, virtuele kleding, rijden in virtuele auto’s en 

wonen in virtuele huizen. Al die producten kun je meenemen van de ene naar de 

andere wereld. Een woord dat bij metaverse hoort, is immersive*: de beleving is zo 

echt dat je jezelf laat meeslepen. 

Je zou metaverse kunnen omschrijven als een vlucht uit de realiteit naar een 

alternatieve fantasiewereld. Maar vergeet niet dat andersom ook mogelijk is: dat de 

virtuele wereld en spullen uit die wereld jou een bezoek brengen in je echte wereld. 

</HOOFDSTUK 1> {METAVERSE}
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Erwin Dito —

VP Global Brand Leadership, McDonald’s

I believe in Web 3.0 — let’s call it the next 
phase of the Internet — and you need to be 

prepared for it. In ten years from now, we will 
probably laugh about today’s clunky glasses. 

Web 3.0 is definitely going somewhere.

CMOTALK / WHITEPAPER.2022 {Q3}

In dat geval komt AR* (en mixed reality) om de hoek kijken. Bijvoorbeeld: je loopt op 

straat en hebt ineens trek. Naast je verschijnt een virtuele snackautomaat, vol met 

kroketten en hamburgers. Je kiest iets uit dat vervolgens naar je huis wordt 

gestuurd. Jij loopt rustig verder.

//HARDWARE: DE BRIL 

Om VR- en AR-ervaringen mogelijk te maken, heb je een VR-bril nodig die op z’n 

minst makkelijk draagbaar is. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De grote en 

onhandige VR-brillen vormen nog een grote drempel voor massaal gebruik van de 

metaverse. Zuckerberg kocht hiervoor al in 2014 het bedrijf Oculus VR, het bedrijf 

achter de Oculus Rift, de gaming-VR-bril. Acht jaar later werkt Meta samen met 

RayBan om een bril te ontwikkelen die de hele VR-beleving geeft, en waar mensen 

gewoon mee op straat kunnen lopen zonder dat ze raar aangekeken worden. Binnen-

kort komt Meta uit met een nieuwe, professionele versie van Oculus Quest, maar ook 

bedrijven als Microsoft en Google (Android) doen mee aan de VR-bril-wedloop.

Over die VR-beleving gesproken: de VR-techniek zelf heeft inmiddels ook vele stappen 

gemaakt en komt allang niet meer zo kunstmatig over als in de beginjaren van Oculus 

Rift-VR-brillen.

// 13



Marketeers wachten altijd het moment af dat 

de grote massa het nieuwe kanaal ontdekt. Dat 

is hier nog niet het geval. Maar er wordt al wel 

flink wat geld besteed in de metaverse. 

Bloomberg voorspelt dat er binnen twee jaar 

800 miljard dollar in de metaverse omgaat. De 

bedragen die worden uitgegeven in de meta-

verse kunnen enorm oplopen: in december vorig 

jaar werd een digitaal kunstwerk — oftewel een 

NFT — verkocht voor 81 miljoen euro. Gamers 

geven op de populaire, gratis game Fortnite 

(Epic Games, 2017) 3.151 euro per minuut uit. 

Het gameplatform Roblox, een platform waar 

gamers zelf games kunnen programmeren en 

elkaars games kunnen spelen, zet twee miljard 

per jaar om en telt inmiddels zo’n 1.600 

medewerkers.

Scan de QR-code om alle 

metaverse-voorbeelden in de 

speciale YouTube playlist te 

bekijken.

Kinderen en jongeren weten de platformen dus 

al wel te vinden. Wat beweegt kinderen en 

jongeren om grote delen van hun tijd door te 

brengen op dit soort platforms? Sander 

Duivestein schreef samen met Menno van 

Doorn het boek Echt Nep, waarin de komst van 

metaverse, vervagende realiteit en de grootste 

online jongerentrends worden beschreven. 

Ook dankzij de Covid-pandemie ging het 

opeens supersnel, aldus Sander, tijdens een 

bijeenkomst van CMOtalk in mei 2022: “Corona 

heeft ons opeens ver in de toekomst geslingerd. 

De fysieke wereld beleven mensen steeds 

vaker vanaf hun scherm. Dankzij deze zoge-

naamde screenification* en de strijd van feit 

versus fictie, hebben we opeens te maken met 

wappies, complotdenkers, crypto en fake news. 

En zijn we terechtgekomen in ‘post-reality’.”

Tja, fake versus real… We kennen vooral de 

slechte voorbeelden, maar is het echt allemaal 

doom en gloom? Sander wijst ons graag op 

het positieve verhaal als het gaat om fake. Je 

kunt namelijk een diversiteit aan bijzondere 

content maken, waarbij je de echte en virtuele 

wereld elkaar laat ontmoeten. Zo gaat het 

beertje Paddington op bezoek bij wijlen Queen 

Elizabeth, wat in ieder geval een heel leuk 

filmpje oplevert op YouTube. En er ontstaat 

bijzondere content als mensen hun virtuele 

zelf ontmoeten, zoals professioneel jurylid 

Simon Cowell, die ‘augmented’ auditie doet bij 

zichzelf in the X-Factor (ook te bekijken op 

YouTube). Of in het geval van merken: 

* THE NEXT WAVE IN 
MARKETING? 

</METAVERSE>

</HOOFDSTUK 1> {METAVERSE}
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Budweiser heeft zich opgeworpen als 

hoofdsponsor van Zed Run, een virtuele 

paardenracewereld. 

De voorbeelden die Sander noemt, laten zien 

hoe snel de ontwikkelingen gaan ten opzichte 

van vroeger: realtime renderen in plaats van de 

krakkemikkige deep fakes uit de beginjaren van 

VR en AR. Verbeterde technieken, geholpen door 

enorme hoeveelheden data, maken dit mogelijk.

Beluister ook de CMO Special 

over de metaverse!

// MINDER WEERSTAND TEGEN FAKE 

Mensen lijken daarnaast steeds minder 

weerstand te hebben tegen de komst van deze 

fake realiteit. Dit is een belangrijke ontwik-

keling, aldus Sander: “Als je wilt begrijpen hoe 

het komt dat mensen het opeens okay vinden 

dat de bestaande realiteit gemanipuleerd 

wordt, moet je eerst de jongere generatie 

begrijpen! De generatie Alpha. Die generatie is 

verslingerd aan apparaten. Maar zij niet alleen; 

ook steeds meer ouderen.”

Opletten geblazen dus voor marketeers, ook al 

sta je misschien nog wat kritisch tegenover dit 

nieuwe fenomeen. Sander: “Anders mis je een 

hele wereld. De meeste merken voor kinderen 

kennen we niet eens meer!”

// JONGEREN- EN INTERNET-

 CULTUUR: HET DRAAIT OM 

 ONLINE IDENTITEIT 

Internetcultuur is nu de grootste cultuur en je 

online identiteit is belangrijker geworden dan 

je fysieke, aldus Sander. Online zitten mensen 

ook beter in hun vel. Hij geeft het voorbeeld 

van de roze muur van modeontwerper Paul 

Smith in Los Angeles, een begrip onder 

insta grammers die zich graag op deze locatie 

laten fotograferen.

Vroeger wilden kinderen piloot of brand-

weerman worden, nu ‘joetjoeber’… Creators en 

influencers hebben de macht gegrepen op de 

socials en bepalen met hun content de 

popu lariteit van het platform. Sander tipt de 

VPRO-documentaire Volg je me nog?, waarin 

aandacht voor de minder leuke kanten van het 

influencerschap: de onzekerheid die het 

CMOTALK / WHITEPAPER.2022 {Q3}
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Tegelijkertijd zie je dat jongeren steeds meer 

kiezen voor hun platform, een platform dat bij 

hen past en bij hun community. Er zijn 

jongeren die de massa van TikTok links laten 

liggen en kiezen voor een gamingplatform als 

Twitch, of Discord. Daarin zie je de contouren 

van metaverse, de gang naar afzonderlijke 

universa, al duidelijker worden. Populaire 

metaverse-gamingwerelden van deze tijd: Rec 

Rooms, met meer dan 1 miljoen spelers per 

maand, The Sandbox en VRChat, waarbij je 

speelt voor NFT’s*, via het zogenaamde 

pay-to-earn*-principe. Spelers kunnen hier 

bijvoorbeeld hun bestaande Minecraft-

werelden naar overzetten (zonder opnieuw te 

hoeven bouwen) en er geld mee verdienen.

Web3.0 — zo wordt metaverse ook wel 

genoemd — gaat dan ook over ‘owned’. Jouw 

content, plek, jouw media. Het is van jou en 

wordt zo een zaak van waarde. Ziehier de 

komst van de NFT: een ‘digitaal ding van 

waarde’ dat je niet kunt kopiëren. Jouw NFT is 

alleen van jou. Dat kan vanalles zijn. Bij Zed 

Run bijvoorbeeld zijn de renpaarden NFT’s.

Sander noemt Twitch de gedecentraliseerde 

versie van Disney. Een hoop merken experi-

constant naar jezelf kijken veroorzaakt en hoe 

het voelt als je volgers verliest. Want door de 

constant veranderende algoritmes nemen 

volgers en bereik af, en worden influencers links 

en rechts ingehaald door een nieuwe generatie.

Sander: “Het algoritme bepaalt en speelt met 

de realiteit. Met gevolgen: in 2008 telde men 

3,1 procent mensen die hun uiterlijk ver ande-

ren middels plastische (cosmetische) chi rur-

 gie. Nu is dat percentage 8. Alles is maak baar 

geworden.”

Het maakbare geldt ook voor media: we zijn 

van analoog naar digitaal naar synthetische 

media gegaan. ‘Hollywood’ kan nu ook thuis 

worden gemaakt.

// DE VOLGENDE STAP: NEP WORDT 

 WAARDEVOLLER DAN ECHT 

TikTok heeft zijn plek tussen de platformen 

veroverd en is qua contentuploads nu groter 

dan YouTube. En Sander geeft aan dat er echt 

niet alleen rotzooi wordt getoond op dit kanaal: 

de educatieve video’s van Miss Excel bijvoor-

beeld tellen al bijna een miljoen volgers.

</HOOFDSTUK 1> {METAVERSE}
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menteren in deze wereld en er zijn ook bij -

zondere samenwerkingsverbanden, zoals 

Adidas, dat samenwerkt met Gucci. Nike, dat 

samenwerkt met Louis Vuitton.

In Fortnight treden wereldberoemde artiesten 

op. Spelers die het concert bezoeken, worden 

er met hun avatar zelf onderdeel van. De 

concerten zijn visuele spektakels en spelen 

zich af in verschillende Fortnite-werelden. 

Ariane Grande en Travis Scott traden al op 

voor miljoenen mensen. De overleden rapper 

Biggie Smalls (Notorious B.I.G.) kreeg op het 

Burst Live-platform een eigen Brooklyn-

metaverse, The Brook genaamd. Mensen die 

graag willen rondlopen in de jaren negentig 

moeten hier vooral even een bezoek aan 

brengen. De springlevende Snoop Dogg deed 

hetzelfde, maar dan in Sandbox.

De verschillende werelden laten nu al goed 

zien dat er niet één metaverse is — zoals er 

één versie van internet is —, maar een hoop 

werelden waaruit je kunt kiezen, en iedereen 

geeft er zijn eigen invulling aan.

Zelfs Abba doet mee: gevirtualiseerd en digi-

taal verjongd treden ze op in een fysieke zaal. 

Overleden personen? Die kun je, net als 

Notorious B.I.G., virtueel tot leven wekken. Dali 

bijvoorbeeld werkt als virtuele gids in zijn eigen 

museum.

// DRIE TAKEAWAYS 

Wat moet je nu vooral onthouden van het 

verhaal van Sander? Allereerst moet je wennen 

aan een nieuwe manier van verhalen vertellen. 

En dan kan lastig zijn voor merken die story-

telling nog maar net onder de knie hebben. 

In plaats van verhalen vertellen, krijg je volgens 

Sander vanaf nu te maken met nieuwe reali-

teiten. Reality als een nieuw platform. Hoe 

positioneer je je daar als merk? Sander: “Ga 

er alsjeblieft mee aan de slag. Van verhalen 

ver tellen naar reality building. Liever vandaag 

dan morgen.”

En: wil je metaverse begrijpen, kijk dan eerst 

door de ogen van de nieuwe generatie. Hoe 

bewegen zij zich op de platforms? Begrijp als 

laatste dat fake het nieuwe echt is, en dat fake 

zelfs meer waard wordt dan echt.

// 17



/*  THE 
FABRICANT 
ONTWERPT 
MODE VOOR 
METAVERSE

 

Adriana Hoppenbrouwer kennen we als 

vroegere CMO van Hema en Hunkemöller, 

maar bouwt tegenwoordig aan een ‘wardrobe 

for metaverse’. Ze startte The Fabricant, een 

digital fashion boutique in de metaverse waar 

mensen zelf kleding kunnen ontwerpen en 

kunnen ruilen met anderen.

Zelfs ziet ze web3.0 als een continu FOMO: 

“Het gaat zo snel, maar we staan nog steeds 

aan het begin!” 

Web3.0 onderscheidt zich op de volgende 

zaken, aldus Adriana:

1- Het is meeslepend: “Get into the scene, 

become director of the scene.”

2- Wat van jou is, is ook je eigendom. Dat kan 

dankzij blockchain-technieken; wij bespraken 

het eerder in dit hoofdstuk toen we het over 

NFT’s hadden.

Volgens Adriana hebben de massamedia 

web3.0 inmiddels wel omarmd. Waarom is zij 

eigenlijk gestart met een metaverse-fashion 

house? “Omdat je virtuele kledingkast over 

niet al te lange tijd groter wordt dan je fysieke 

kledingkast. Zonder schade te berokkenen 

aan het milieu of aan mensen. Je bent 

creatiever, want grenzen bestaan niet in de 

Adriana Hoppenbrouwer —

The Fabricant

</CASE>

</HOOFDSTUK 1> {METAVERSE}
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metaverse. Je kunt gekke spullen dragen, 

jezelf veranderen, of jezelf vinden, wat je 

maar wilt.”

Mode hoeft volgens haar niet fysiek te zijn om 

te bestaan. “Mode om jezelf te laten zien 

tegenover je social connections: dat is de 

digitale wereld.”

De waardeketen is gedecentraliseerd in de 

metaverse, aldus Adriana: “Kinderarbeid 

bestaat niet, iedereen kan eindelijk zelf 

verdienen! We werken eigenlijk als een 

coöperatie en dat is ook het businessmodel. 

In een studio ontwerp je bijvoorbeeld laarzen 

als een unieke NFT. Die je daarna kunt ruilen, 

waarbij je de opbrengsten verdeelt.”

Ze vervolgt: “In de avatareconomie hebben 

mensen meerdere werelden, maar kunnen ze 

rondlopen in dezelfde kleding, wonen in 

dezelfde huizen, rijden in dezelfde auto’s… 

Levens worden augmented, dat is de volgende 

stap. Er is geen fake of real, alles is gewoon 

echt. Je uploadt je bestaan naar een nieuw 

niveau.”

 

 

Volgens Adriana ligt de toegevoegde waarde 

van web3.0 in:

∆ Zelfrealisatie (de waarde van creativiteit) 

∆  Geld verdienen (iedereen doet aan 

monetising in web3.0)

∆ Dress to impress

∆ Community & beleving

Maar, zo herhaalt ze, we staan nog aan het 

begin. “1 miljoen mensen nemen nu deel aan 

blockchain. Maar de ontwikkeling gaat niet tien 

jaar duren zoals toentertijd met internet. Het 

gaat niet meer dan twee à drie jaar duren 

voordat dit heel groot is. Je ziet het aan de 

mate waarin virtueel land wordt gekocht. Het 

grootste verschil ligt in het feit dat dit een 

creators-economie is. Maar: waar geld is, zijn 

investeerders. De grote VC’s komen er nu op af. 

En groei betekent: crypto space.”

Maar wat kunnen merken hiermee, en pro-

ducenten van fysieke producten? Je zult 

creatief moeten zijn en andere business-

modellen moeten gaan verkennen. Adriana 

sluit dan ook af met een vraag aan marketeers: 

“Ben jij er klaar voor om je merk te uploaden 

naar een nieuw level van bestaan? Om je 

mindset aan te passen: van consument naar 

participant? Om iets terug te geven in plaats 

van iets te ontvangen?”
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/*  RAISE 
YOUR (VR) 
GLASSES: 
HEINEKEN 
SILVER 
LAUNCH  

</CASE>

Els Dijkhuizen, Marketing Director bij Heineken 

Nederland, lanceerde het nieuwe biertje 

Heineken Silver eerst in de metaverse. Het 

biermerk koos hiertoe voor Decentraland. 

Els legt uit waarom: “Bier staat voor verbinden, 

ook virtueel. We wilden ons nieuwe merk Silver 

groots lanceren en hiervoor de metaverse 

inzetten: de grootste bierlancering van de 

laatste tien jaar. Het biertje Silver heeft een 

percentage van 4 en is minder bitter. Zeer 

geschikt voor een jongere doelgroep, een 

nieuwe generatie met andere verwachtingen 

van kwaliteit, een open en inclusieve mind die 

hecht aan ervaringen.”

De insteek: Extra fresh for real. Els: “Met een 

tongue in cheek: wat is echt en wat niet?”

Nadeel is dat Heineken altijd te maken heeft 

met een ‘age gate’ van 18+, ook in de virtuele 

wereld. Maar een eigen metaverse bouwen, 

wilde Heineken ook niet. Els: “Als we ergens 

instappen, kijken we eerst goed of er een age 

gate mogelijk is. In het verleden was dat vaak 

geen optie en we wilden ook geen eigen 

metaverse bouwen, maar in Decentraland kon 

het wel.”

De campagne werd onderverdeeld in drie fases. 

De eerste fase vond plaats in de metaverse, 

met de insteek op tease en pr. Daarna een 

Els Dijkhuizen —

Heineken

</HOOFDSTUK 1> {METAVERSE}
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lancering in het echte leven, met kleinschalige 

feestjes verspreid over enkele Europese landen.

En als laatste een zogenaamde immersive out 

of home-campagne.

“Voor fase 1 bouwden we een virtuele brouwerij 

waar je kon genieten van een biertje – not really. 

Volledig immersive. Met experimentele KPI’s, 

want het was allemaal nieuw en we wisten ook 

niet precies wat we konden verwachten

in Decentraland.”

Om awareness te creëren, had Heineken 

influencers uitgenodigd, die zichzelf een avatar 

aanmaten en het event deelden in hun kanalen. 

Els: “Het waren meer creators* dan influencers: 

mensen die er echt mee aan de slag gingen. 

Het was een mix van supporting content, paid 

social, earned media en content creators.”

De IRL-lancering vond plaats in Amaze 

Amsterdam, maar ook in Milaan, Parijs… Els: 

“Proeven in het echt. We noemden dit de 

Silververse. Met een kleine gastenlijst van 

GenZ-influencers. Met echte NFT-kunstwerkjes, 

en weer creators die zelf iets maken en 

daardoor tractie veroorzaken.” Vice deed 

verslag.

Als laatste een imponerende immersive out of 

home-campagne, onder andere in Londen. 

De resultaten:

∆  Bereik: 12,7 miljoen mensen, 50/50 

paid/earned, 483 earned items

∆  Reacties: 93 procent positief

∆  Resonance: 1x 104 (Tre en VTR 

benchmark)

∆  Bekendheid: 38 procent na twee 

maanden

De learnings volgens Els:

∆ Experimenteer!

∆  Let op dat je niet te harde KPI’s vaststelt

∆ Het is kostbaar

∆ Have fun while doing it

∆ Manage interne verwachtingen

Vanwege de hoge kosten is deze campagne 

zowel door global als lokale marketing betaald; 

dat wil zeggen in de landen waar het biertje 

gelanceerd werd. Zou je het met de kennis van 

nu anders hebben gedaan? Els: “Nee, misschien 

geen persconferentie op een podium… Een les 

is ook dat we minder moeten kopiëren van het 

echte leven.”

Gaat Heineken na dit pr-moment door in de 

metaverse? Els: “Ja, we willen het verder 

ontwikkelen. Een virtuele bar bijvoorbeeld, 

ontmoetingen die wij kunnen faciliteren. 

Wellicht een groot festival met gate aging.”
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*GERALDINE BOUMA
/META

</INTERVIEW>

De metaverse wordt voor 
iedereen, niet alleen voor 

de happy few.

Geraldine Bouma —

Meta

</HOOFDSTUK 1> {METAVERSE}
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Geraldine Bouma is Group Director bij Meta, 

maar je kunt haar ook rustig metaverse 

evangelist noemen. Wat mogen we allemaal 

verwachten en wat gaat metaverse met ons 

gedrag doen online? Wat dat laatste betreft: 

in principe zetten we in de metaverse al onze 

zintuigen aan het werk. In plaats van te 

scrollen en typen, zoals we nu doen op onze 

smartphones. Geraldine: “De formule VR en 

AR X Reality komt hiervoor in de plaats: 

oftewel een mix van fysiek en virtueel. Je 

spreekt al je zintuigen aan. En dat biedt 

nieuwe kansen voor creators en adverteer-

ders, nieuwe businessmodellen en veel 

nieuwe content en vormen van entertainment. 

We hebben het hierbij niet alleen over nieuwe, 

virtuele werelden waarin je je kunt onderdom-

pelen, maar ook over de virtuele wereld die om 

mensen heen wordt gebouwd. Van 2D naar 3D.”

Meta investeert flink in het maken van use 

cases, zoals de bouw van verschillende 

werelden, in Meta Horizon. “Dat doen we 

natuurlijk niet alleen; we doen dat samen met 

wetgevers, academici, adverteerders en 

NGO’s. En met een scala aan technische 

bedrijven — denk aan Niantic Labs, een 

bouwer van AR en mobile games (Pokemon 

Go), Emblematic (producenten van virtual, 

augmented en mixed reality nieuws en 

entertainment), Microsoft en Google.” 

Voor iedereen

Geraldine legt uit: “Een van de speerpunten is 

diversiteit en inclusie: de metaverse moet 

voor iedereen toegankelijk zijn. En we ont-

wikkelen avatars voor iedereen; zo kun je 

tegenwoordig ook je avatar een handicap 

geven, en een rolstoel. Kleurpaletten zijn 

enorm uitgebreid, net als haarkleur en diverse 

gezichtskenmerken. Daarnaast werken we 

aan privacy, veiligheid en empowerment: dat 

het laagdrempelig is en betaalbaar voor 

iedereen, dus niet alleen voor de happy few.”

Noem eens wat voorbeelden

“We bouwden samen met hamburgerketen 

Wendy’s in de VS Wendyverse. Je kunt er 

sjoelen met hamburgers en allerlei soorten 

games spelen. En vervolgens koop je een 

hamburger en staat de bezorger een halfuur 

later op de stoep. Het zijn nog allemaal pilots 

maar we ontwikkelen steeds verder. Voor 

BMW ontwikkelden we de Miniverse, waarin je 

kunt gamen maar ook een Mini kunt persona-

liseren en kunt racen tegen andere spelers. 

Zo’n race is een meeslepende beleving; je 

gaat er helemaal in op. En het zijn allemaal 

Meta investeert de komende jaren miljarden in de ontwikkeling van de metaverse, 

onder andere in het bouwen van verschillende werelden en de ontwikkeling van 

XR-brillen. Een gesprek met Geraldine Bouma, over waar we nu staan en wat we  

kunnen verwachten.
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aparte werelden waartussen mensen kunnen 

reizen. Eigenlijk zoals je nu scrollt naar nieuwe 

websites, zo reizen mensen binnen kort van 

wereld naar wereld.”

Workrooms

“Daarnaast bouwen we professionele om-

gevingen waarin mensen met elkaar kunnen 

samenwerken, de zogenaamde Horizon 

Workrooms. Onlangs hadden we een ver-

gadering met CMO’s in zo’n workroom. Dat 

gaat verder dan met elkaar overleggen: je 

ervaart een gevoel van aanwezigheid: je kunt 

zelfs fluisteren met elkaar, op een flip-over 

schrijven en elkaar een high five geven. De 

CMO’s die meededen waren eerst wat terug-

houdend, maar na de eerste ervaring was 

iedereen enthousiast: ‘Wat een stap vooruit!’”

XR-brillen

“We investeren veel in de ontwikkeling van 

XR-brillen, zoals de Oculus Quest 2 die in 

oktober gezelschap krijgt van een profes-

sionele versie van de Oculus Quest (werk-

naam: project Cambria). De ontwik kelingen 

gaan snel: deze nieuwe versie heeft een 

HR-kleurenscherm en maakt gebruik van 

‘pass through AR’, waarbij je echt de fysieke 

en VR-wereld gaat mixen. Denk aan holo-

gram men in je kamer. Daarnaast hebben we 

samengewerkt met brillenfabrikant Ray Ban 

voor de ontwikkeling van een meer gangbare 

XR-bril die je op straat kunt dragen. Een bril 

voor de hele dag — daar moeten we naartoe.”

“De XR-brillenindustrie draait op volle toeren. 

Zo heeft Google aangekondigd met een eigen 

Android-bril te komen in december en is 

Microsoft ermee bezig. En dat is goed voor de 

ontwikkeling van deze technologie. Bovendien 

helpt het om meer XR-brillen bij consu menten 

te krijgen.”

“In de tussenfase kun je ook gewoon vanaf je 

laptop deelnemen aan de metaverse. Zo was 

de Heineken Silver Launch vanaf de laptop 

mee te maken, net als de concerten van Travis 

Scott en Ariana Grande in Fortnight. Heel veel 

gamers hebben die concerten bijgewoond. 

MTV heeft tegenwoordig een award voor beste 

optreden in de metaverse…”

“En ook tijdens de Fashionweek in Parijs 

stonden circa 100.000 VIP’s vooraan bij de 

catwalks in de metaverse. Deze toegankelijk-

heid maakt dat je op een hele andere manier 

naar locaties gaat kijken. Beperkingen vallen 

weg: zwaartekracht, vliegen, zwemmen onder 

water… Plaats en tijd, ze maken niets meer uit; 

je kunt terug in de tijd. Het concert van Abba 

in Londen: de volgende stap is dat jij er als 

avatar bij kunt zijn.”

“De metaverse draait om het beter maken 

van je ervaringen online, ervaringen die in de 

normale wereld eigenlijk niet kunnen. Het is 

geen vervanging van de fysieke wereld. Wat 

het businessmodel wordt: het is nog te vroeg 

om daar iets zinnigs over te zeggen.”
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Tachtig bedrijven werkzaam in sector

“Nederland heeft de potentie om te leiden 

in de ontwikkeling van de metaverse. We 

hebben namelijk de geschikte industrie: 

VR-gaming bedrijven (zoals Vertigo Games in 

Rotterdam) en een toonaangevend creatief 

landschap. Maar ook Philips werkt al met 

VR-oplossingen in health. Heineken bouwde 

een brouwerij in metaverse, The fabrikant, 

dat virtuele fashion ontwikkelt en 13 miljoen 

investering ophaalde. Brainport Eindhoven, 

met een hub aan high  tech bedrijven… 

Inmiddels zijn er zo’n tachtig bedrijven 

werkzaam in deze sector.”

“Er is dus potentie, en het gebeurt al, maar… 

we moeten er nog meer mee aan de slag.  

Nog meer proberen, testen, use cases maken. 

Mijn advies aan CMO’s: maak een start met 

het eco systeem dat nodig is voor metaverse. 

Begin met AR, VR, doe het klein maar doe het: 

anders blijf je niet bij. Zoek samenwerkingen, 

neem goede mensen aan. En durf te vragen.

Bedenk wat de metaverse voor jouw business 

en consumenten zou kunnen betekenen.”



</HOOFDSTUK 1> {METAVERSE}

< /CMO’S IN DE METAVERSE: 
“EEN EXCELLENTE  
  ERVARING!”>

Samen met Meta organiseerde CMOtalk een vergadering met tien CMO’s 

in de Horizon Workrooms. Een echte pilot in Nederland en voor (bijna) 

alle deelnemers een eerste ervaring. De CMO’s mochten volop testen en 

deelden daarna hun verwachtingen, plus- en minpunten, en wensen voor 

de toekomst. 

Ongelofelijk hoe snel dit zich 
heeft ontwikkeld. Over een tijdje 

wil je liever in de metaverse 
wonen dan in het echte leven.
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CMO’s die zich hadden ingeschreven voor de 

immersive-meeting kregen allemaal een 

VR-bril thuis toegestuurd, waarmee ze eerst 

een aantal dagen konden experimenteren en 

hun eigen avatar konden aanmaken. Op de 

dag zelf lukte het de meeste CMO’s om zonder 

al te veel problemen deel te nemen aan de 

vergadering in Horizon Workrooms. Wat daar 

vervolgens werd gezegd (en gedaan), blijft in 

de metaverse…

Na deze ervaring was het tijd voor een evaluatie. 

De meeste CMO’s zijn onder de indruk en 

hebben vooral pluspunten, maar ook wel een 

paar suggesties. 

Zo zegt een marketeer: “Een grote plus is hoe 

je met elkaar contact hebt in de metaverse. 

Het is veel meer indringend dan tijdens een 

2D-meeting. Je bent echt onderdeel. Wat 

beter kan: het zou mooi zijn als je ook echt 

kunt bewegen, bijvoorbeeld dat je samen kunt 

wandelen, en echt ervaringen samen kunt 

delen.” Een ander heeft genoten: “Een groot 

voordeel is dat het makkelijk te begrijpen is en 

je samen leert. Het is allemaal heel informeel 

en de stemmen die je hoort klinken net als die 

van echte mensen.” 

Weer een ander: “Een excellente ervaring. Ik 

ben het eens over het niveau van contact dat je 

hebt met elkaar. Je hebt echt contact! Je kunt 

iemand een high five geven, een white board 

gebruiken en dingen verplaatsen. Echt goed.”

Een ander is zo enthousiast dat ze zich opgeeft 

als ambassadeur: “De customer journey is echt 

heel goed. Ik heb wel zin in nog meer sessies. 

Ook om er zelf alles over te leren en mijn 

ervaringen vervolgens te delen met anderen 

middels demo’s, als een steen in de vijver. 

Daarnaast ben ik benieuwd hoe consumenten 

dit gaan gebruiken in de toekomst. Wat kan 

metaverse voor hen betekenen?”
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De meeste marketeers geven aan dat ze verder 

willen experimenteren met de metaverse. 

“Jazeker. Want nu ik dit heb meegemaakt, wil 

ik ook een mooie jurk, een beter bureau en 

een cool scherm. Allemaal dingen die je 

opeens wilt aanschaffen als je in de meta-

verse bent geweest.”

“Ik merk dat deze VR-ervaring me dichter bij 

de leefwereld van mijn kinderen brengt. Een 

beter begrip van wat zij ervaren als ze bijvoor-

beeld Minecraft spelen. Minpunten zie ik ook: 

zo kan de hardware verbeterd en zou ik graag 

grotere ruimtes willen zien. Wat betreft het 

volgende niveau ben ik benieuwd naar extra 

dimensies als reuk. Dat zou het pas echt mee -

slepend maken.” Een marketeer herinnert 

zich ook de vorige bijeenkomst, waarin Meta 

aan gaf dat het lastig was om de overheid te 

over tuigen van de voordelen van de meta verse 

voor onze creatieve sector. “Waarom bouwen 

wij dan niet een mooie wereld, waarmee we 

medewerkers van de overheid een concrete 

ervaring kunnen bieden?”

Iets dat nog wel moet verbeteren: de bril is 

nogal zwaar en zit erg dicht tegen de ogen. 

“Wellicht is dat juist de bedoeling, maar ik 

moet eraan wennen. Ik zou dit graag nog 

verder willen ontdekken.” 

En: “Het liefst zou ik een overlay willen voor 

mijn contactlenzen.” Een ander minpuntje is 

dat marketeers niet zeker weten met wie ze 

praten in de metaverse. “Als ik praat met 

iemand, hoe weet ik dan zeker dat het echt 

die persoon is?”

Een ander sluit aan: “Ik denk dat de ontwik-

kelingen vanaf nu heel snel zullen gaan. Maar 

ik ben ook best moe na deze ervaring, en 

daarom benieuwd wat het eigenlijk doet met je 

brein. Ik vraag me dan ook af wat de impact is 

als je een hele enge film of game ervaart in de 

metaverse. Dat is in ieder geval niet iets dat ik 

graag wil meemaken. Maar ik kan niet wachten 

om mijn team dezelfde ervaring te geven wat 

betreft een meeting in de metaverse.”
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Volgende stap: seminars in de metaverse

Uiteindelijk levert deze meeting een aantal 

goede ideeën op die CMOtalk verder wil 

ontwikkelen, zoals een seminar in de 

metaverse en een manier om de CMO’s verder 

te trainen als metaverse-trainer, zodat zij 

anderen ook enthousiast kunnen maken. Want 

dat dit iets is dat alle CMO’s moeten mee-

maken, daar is iedereen het wel mee eens: “Je 

kunt je job niet goed doen als je hier niets van 

weet.” En: “Ik zag zojuist op mijn sportwatch 

dat ik een stuk minder stress had het afge-

lopen uur, dus iets werkt goed.” 

Hoe kunnen CMO’s helpen om dit groter te 

maken? Met de spreekwoordelijke steen in de 

vijver creëer je een rimpeleffect en maak je de 

groep steeds groter. Metaverse heeft dan ook 

ambassadeurs nodig. Want veel mensen weten 

er al iets van, maar zijn nog onzeker om in te 

stappen en hebben een duwtje in de rug nodig. 



*BART VEROUDEN 
/ACCENTURE SONG

</INTERVIEW>

</HOOFDSTUK 1> {METAVERSE}

Zie de ontwikkelingen 
als kans om je te 

onderscheiden: nu is de 
mogelijkheid om mede 

vorm te geven aan dat wat 
er komen gaat, in plaats 

van dat je alleen kunt 
meelopen met de rest.

Bart Verouden —

Accenture Song
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Zijn metaverse en virtual reality een hype of 

juist de toekomst? Sommige marketeers 

twijfelen… Bart Verouden, Metaverse Lead 

Gallia bij Accenture Song: “Het doet me 

denken aan de beginjaren van internet. Ook 

nu zie je veel organisaties vooral naar elkaar 

kijken. ‘Doet deze al iets met metaverse, welke 

AI-toepassingen onderzoekt die allemaal?’ 

Logisch, maar het is belangrijk om te weten 

dat dit geen hype is. We staan aan de voor-

avond van een nieuw internettijdperk. De 

meta verse biedt radicaal nieuwe manieren  

om te transformeren en klantervaringen te 

verrijken.”

Wat is de beste reactie op deze 

ontwikkelingen? 

“Sommige bedrijven gaan meteen rennen, 

andere willen steevast de beste zijn in alles wat 

ze doen — en wachten dus nog even. Mijn 

advies: zoek de balans. Wacht niet te lang en 

zorg er wel voor dat als je iets doet, het waarde 

toevoegt, een wow oplevert.”

Bart geeft concrete tips: “Zorg dat je goed 

voorbereid aan de slag gaat: hoe staat het 

met mijn online identiteit? Komt die overeen 

met het beeld dat klanten en werknemers van 

me hebben? Heb ik de juiste mensen in huis 

om mijn doelen te halen?” En als er toch nog 

onduidelijkheden zijn, ge bruik dat dan niet als 

excuus om er helemaal niet mee aan de slag 

te gaan, aldus Bart: “Zie de ontwikkelingen als 

kans om je te onderscheiden: nu is de moge-

lijk heid om mede vorm te geven aan dat wat 

er komen gaat, in plaats van dat je alleen kunt 

meelopen met de rest.”

Heineken is volgens hem een bedrijf dat deze 

strategie goed toepast: “De lancering van 

Silver in de metaverse, in combinatie met de 

bouw van een brouwerij in een virtuele wereld, 

is een voorbeeld van hoe je niet wacht maar 

gewoon begint, gaandeweg leert en jezelf 

verder ontwikkelt.”

Ook Accenture werkt met een eigen meta verse. 

“Dankzij vijftien jaar ervaring in techno logieën 

waarop metaverse is gebouwd en meer dan 

800 extended reality- & block chain-projecten 

konden we onze eigen metaverse bouwen: 

One Accenture Park. In deze virtuele wereld 

ont moeten collega’s elkaar en onboarden we 

nieuwe medewerkers. Met de opgedane kennis 

kunnen we organi saties beter adviseren, maar 

ook een meta verse ontwerpen, bouwen en 

exploiteren.”

Hoe komt het dat er toch nog maar mondjes-

maat toepassingen van AR/VR of mixed 

reality te zien zijn in het dagelijkse leven? 

“Het is een cultuurelement. Waarom is de 

reputatie van een klassiek vintage horloge in 

deze tijd vaak sterker dan de smartwatch met 

al haar mogelijkheden? Ik denk omdat 

mensen wel ongeveer weten wat er mogelijk 

is, maar dat iets ze in het oude houdt. Ze 

willen het niet zien. Ondanks het feit dat AR/
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VR op zo veel terreinen voor mooie oplos-

singen kan zorgen. In de gezond heids zorg 

bijvoorbeeld. Uit onderzoek van Gupta blijkt 

dat 22 procent van de stikstofuitstoot in de 

zorg wordt veroorzaakt door reisbewegingen 

van patiënten en medisch personeel. Deze 

reisbewegingen zijn voor een deel te ver-

minderen in de metaverse. Met een headset 

en bijbehorende controller biedt een virtueel 

gesprek veel meer mogelijkheden dan de 

huidige beeldgesprekken. En je kunt meerdere 

zorgverleners tegelijk en actief bij een (intake)

gesprek betrekken.”

Is de mens uiteindelijk de beperkende factor? 

“In brede zin wel. Mensen moeten overtuigd 

worden; velen zijn nog sceptisch. Maar kijk 

hoe de jeugd omgaat met online en mobile. 

De volgende generatie zal echt een hele 

andere kijk hebben op de manier waarop ze 

willen werken, trainen, ontspannen, op 

stik stofreductie. Die nieuwe verwachtingen, 

daar moeten bedrijven op inspelen. Zo ken ik 

een geval van een werknemer die in zijn 

contract heeft laten opnemen dat hij nooit 

hoeft te vliegen.”

Uit onderzoek van Accenture blijkt dat 80 

procent van de klanten de waarde van een 

experience gelijk stelt aan het product of 

dienst. Bart legt uit: “Denk aan je bezoek aan 

de Apple Store, een van de eerste winkels 

waar de experience een hele grote rol 

speelde. Zo’n experience draagt enorm bij aan 

de ervaring die je bij het product zelf hebt. 

Vertaal dat naar de metaverse, waar ervaring 

minstens zo zwaar gaat tellen.”

Die ervaring kan er zelfs voor zorgen dat 

mensen anders naar bestaande rollen en 

instanties kunnen gaan kijken. Bart noemt 

een voorbeeld. “Tijdens de CCR Summit, een 

congres over veiligheid, hoorde ik het verhaal 

over een meisje dat, na iemand ontmoet te 

hebben in een metaverse-game, in het echte 

leven met deze persoon afsprak. De afspraak 

verliep niet goed (het meisje werd lastig-

gevallen), waarna ze echter niet naar de 

politie ging, maar melding maakte van het 

incident bij de admin van de game. Een heel 

andere wijze om te kijken naar handhaving 

van publieke veiligheid. De opkomst van de 

metaverse brengt nieuwe kansen en uit-

dagingen met zich mee. Daar kun je als 

organisatie nu alvast over nadenken, zodat je 

voorbereid bent wanneer de versnelling komt.”

Welke gebieden gaan volgens jou het meest 

geraakt worden door de mogelijkheden van 

metaverse en AI?

“Ten eerste heeft het enorme impact op 

klantervaringen, maar ook op de manier 

waarop producten gemaakt worden – denk 

aan een digital twin als prototype of minimal 

viable product. Ook impact op de manier hoe 

mensen gaan betalen, de medewerkers-

ervaring… de hele keten eigenlijk. Het effect 

van aanpassingen in een assortiment, of de 

// 32

CMOTALK / WHITEPAPER.2022 {Q3}

winkeluitstraling, kun je bekijken in een virtuele 

omgeving. Organisaties kunnen hiermee beter 

en sneller de aansluiting vinden bij hun belang-

rijkste afnemers. En als laatste impact op de 

manier hoe bedrijven gerund worden. Het 

wordt voor bestuurders — dankzij digital 

twin-technologieën — mogelijk beslissingen 

te simuleren, maar ook de werkvloer te 

bezoeken in realtime en vanaf elke locatie.” 

Bart deelt vijf adviezen voor marketeers die 

serieus aan de slag willen met de nieuwe 

technologieën:

∆  Zorg dat je executives getraind worden 

op toekomstige skills en technieken.

∆  Begin met verkennen van het potentieel, 

door bijvoorbeeld een kleine proof of 

concept te ontwikkelen, of gewoon eens 

op bezoek te gaan bij een bedrijf dat 

interessante voorbeelden kan laten zien.

∆  Onderzoek of de benodigde skills zich al 

in je organisatie bevinden: blockchain, 

gaming, VR/AR…

∆ Zoek de juiste partners.

∆  Onderzoek of er consortia zijn in je 

branche waar je je bij aan kunt sluiten, 

zodat je kunt versnellen als dat nodig is.
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De afgelopen jaren maakten we de opkomst mee van zogenaamde synthetische 

media*. Media waarbij AI-software werd ingezet voor graphic design, copywriting 

en video editing. Maar dit jaar komen deze ontwikkelingen echt tot bloei, met 

software die teksten schrijft die niet meer van echt te onderscheiden zijn, software 

die geheel nieuwe beelden creëert, of muziek… 

Het betekent voor marketeers een hele nieuwe en creatieve manier om AI-software 

te gebruiken. Denk aan software die zelf nieuwe beelden en tekst creëert, maar ook 

video, muziek, computer code, kunst en menselijke stemmen. Software die je helpt 

bij je acquisitie. De AI-software zorgt voor nieuwe ideeën en invalshoeken, en werkt 

op deze manier als een hele handige en creatieve marketingassistent.

In vergelijking met een paar jaar geleden zit het verschil in gebruik in het feit dat je 

voor de software van nu niet per se iets hoeft af te weten van technologie of 

pro gram  meren. Je hoeft alleen maar een tekstuele opdracht te geven om iets heel 

nieuws te creëren. En met de komst van metaverse (en de zintuiglijke manier van 

werken) zal dat tekstuele onderdeel waarschijnlijk ook veranderen, bijvoorbeeld in 

een gesproken opdracht.

In het eerste hoofdstuk hebben we de kansen van de metaverse voor 

het marketingvak besproken. In het verlengde van dit thema besteedt 

CMOtalk aandacht aan de mogelijkheden van artificial intelligence in 

combinatie met creativiteit. Vormt AI een bedreiging voor de creatieve 

professie zoals we die kennen? En: kan AI het werk van marketeers beter 

en/of makkelijker maken?
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Welke handige tools zijn er zoal? 

De Chrome plugin Crystal Knows vertelt je precies hoe je het beste prospects kunt 

benaderen op LinkedIn. Aan de hand van zijn of haar gedrag op socials en het 

internet geeft de plugin op basis van big data tips over de toon of insteek van je 

openingsvraag, e-mail of contactverzoek. 

Met Dall.e (OpenAI) kun je op basis van enkele keywords unieke beelden creëren, die 

het algoritme haalt uit (inmiddels meer dan) 650 miljoen online beelden. Je hoeft 

nooit meer te betalen voor saaie stock images. Hetzelfde geldt voor copy.ai, maar 

dan voor tekst: na het invoeren van enkele woorden bedenkt het algoritme de tekst. 

In het Engels nog weliswaar, maar een korte uitnodiging is vanaf nu zo geschreven.

We want to become the number one beauty 
tech company. Our SkinConsult AI tool increases 

our conversion rate up to three times on our 
sites. You have to be obsessed by data, but at 

the same time, you need to be creative.

Philipp Markmann —

Chief Marketing Officer Western Europe, L’Oréal Group
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De top 10 AI powered tools van dit moment

1. Dall.E-2 Text-to-image beeldgeneratie van OpenAI

2. MidJourney Text-to-image beeldgeneratie in Discord-groepen 

3. Pinpoint (Google) Onderzoek en analyse van tekst, beeld en spraakopname

4. Descript Stemkloon, AV-montage, transcriptie, social video

5. Rytr.Me, Headlime, Copymatic Tekstgeneratoren

6. g.co/TeachableMachine Beeld, geluid en poseherkenning

7. Lobe.AI (Microsoft) Beeldherkenningsmodellen trainen

8. Runwayml.com Video-editing, inpainting, text-to-video

9. Generated photos/face-generator Fotorealistische gezichten genereren

10. Ebsynth StyleTransfer voor video’s

(Bron: Laurens Vreekamp, presentatie tijdens CMOtalk/Roundtable, 13 oktober 2022)
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Volgens Remy Gieling, oprichter van AI.nl en 

schrijver van het boek Ontdek de groeikansen 

van AI, zal AI een grote rol spelen in de 

eco nomie van morgen.

AI levert volgens hem de komende jaren maar 

liefst 15,3 biljoen dollar op voor de economie 

(bron: PwC). Een duizelingwekkend getal, maar 

volgens Remy staan we aan de vooravond van 

een nieuwe technologische revolutie, waarbij 

een groot deel van het kenniswerken zal 

worden geautomatiseerd. Maar waar in Azië en 

Amerika al veel wordt geïnvesteerd in AI, blijft 

Europa nog achter. Is dat erg? Wel als we over 

twintig à dertig jaar onze ziekenhuizen nog 

willen kunnen betalen, aldus Remy.

// NARROW AI 

Neemt kunstmatige intelligentie het werk van 

artsen dan over? Nee, want het concept van 

super intelligentie is nog ver weg en Remy 

ver wacht niet dat dit verandert in de komende 

decennia.

Wat we nu wel zien, is zogenaamde narrow AI: 

verbonden, slimme koelkasten, robotstof-

zuigers, zelfrijdende auto’s. Ze doen hun taak 

en geven basale oplossingen.

AI is natuurlijk niet nieuw. De technologie werd 

al gedemonstreerd in 1956 in New York, tijdens 

de Eastern Joint Computer Conference. En in 

1966 programmeerde Joseph Weizenbaum 

(verbonden aan MIT) de allereerste chatbot: 

Eliza. Dit computer programma kon een ge sprek 

voeren en op vragen reageren door middel van 

een vroege vorm van patroon vergelijking. En in 

1984 was er al een zelfrijdende auto.

</DE GROEIKANSEN VAN AI>
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Waarom is AI dan nu pas populair? Een paar 

belangrijke oorzaken:

1.  Er was altijd talent dat experimenteerde 

met de mogelijkheden, maar er was 

nooit genoeg rekenkracht om een stap 

verder te kunnen gaan. Slechts bij een 

paar bedrijven en universiteiten. Nu is 

die rekenkracht er overal wel.

2.  Er was nooit zo veel data om AI goed te 

kunnen voeden. Met de komst van social 

media, smart speakers, e-mail en apps 

is er meer dan genoeg data voorhanden.

// VAN WELKE GROTE TRENDS EN 

 CASES ROND AI MOET JE ALS 

 MARKETEER WETEN? 

∆  LaMDA*, oftewel Language Model for 

Dialogue Applications, staat voor een 

familie van conversationele neurale 

taalmodellen. Door Google ontwikkeld. 

De eerste generatie werd aangekondigd 

tijdens de Google I/O keynote in 2021 

(de tweede generatie kwam al een jaar 

later). In juni 2022 kreeg LaMDA veel 

aandacht toen Google-ingenieur Blake 

Lemoine beweerde dat de chatbot 

bewust (sentient) was geworden. De 

wetenschappelijke gemeenschap heeft 

de beweringen van Lemoine grotendeels 

verworpen: het programma was juist 

geprogrammeerd om echt te klinken.

∆  Sinds de komst van machine learning 

kunnen AI-programma’s de werking van 

het brein nabootsen en systemen 

ont wik kelen die lezen en schrijven als 

mensen. Dit wordt ook generatieve AI* 

genoemd. Systemen op basis van data 

kunnen voorspellingen doen voor nieuwe 

teksten, maar ook beelden, video, geluid 

en grote datasets, zoals Open AI’s Dall-e, 

die het volgende cluster van pixels 

voor spelt en daarmee nieuw, uniek beeld 

vorm geeft. Maar ook Copilot van Github 

is een mooi voorbeeld en ont wikkelde 

een programma dat nieuwe code kan 

programmeren. Inmiddels is 40 procent 

van de geuploade code gegenereerd met 

dit programma.

CMOTALK / WHITEPAPER.2022 {Q3}



// 40

Met de komst van dit soort programma’s 

rijst de vraag hoe ethisch AI is als het wordt 

aan  geboden door een commerciële partij. Zo 

worden er beelden van mensen geprogram-

meerd die niet bestaan. Hoe onderscheid je 

dan echt van nep? Kunstenaar Bob de Jong 

speelde al eerder met dit concept bij zijn 

deepfake-versie van Morgan Freeman. En 

acteur Bruce Willis had een makkelijke klus 

toen hij betaald kreeg voor een AI-versie, die 

hem speelde in een Russische commercial.

Scan de QR-code om alle AI-

voorbeelden in de speciale 

YouTube playlist te bekijken.

Terug naar het normale leven. In de economie 

wordt op dit moment al veel gebruikgemaakt 

van de mogelijkheden van AI. Zo vliegen er 

drones in kassen die met hulp van AI jacht 

maken op insecten. Online retailer Picnic keek 

goed naar Amazon en automatiseert in zijn 

robotwarehouse in Utrecht zoveel mogelijk 

werkzaamheden en diensten.

Amazon is inmiddels het grootste robotics-

bedrijf ter wereld: één op de vier werknemers is 

een bot. Pakketjes in afgelegen gebieden in 

de VS worden geleverd per drone. Discutabel 

is het HR-beleid van Amazon. Sollicitanten 

worden beoordeeld door een algoritme: je 

wordt aan genomen zonder iemand te hebben 

ge sproken. Of het andersom ook gebeurt 

(ontslag per algoritme), is niet bevestigd. Maar 

de manager die dit goedkeurt, weet natuur lijk 

dat hij of zij een jaar later zelf aan de beurt is. 

In de Amazon-supermarkt in San Francisco 

doe je boodschappen zonder dat je hoeft af te 

rekenen bij de kassa. Robots verwerken wat je 

in je mandje stopt en rekenen online af zodra 

je de winkel uitloopt.

We have a lot of what we call 
dynamic creatives. We really 

want to make sure that we serve 
you the right image and the right 

message. Clearly, we’re still in 
the earlier days of that goal but I 
hope that we become better and 

better and better.
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Arjan Dijk —

Senior Vice President & Chief Marketing 

Officer, Booking.com
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// MOGELIJKHEDEN VOOR 

 MARKETING 

Welke mogelijkheden ziet Remy voor marke-

teers? Op het gebied van klantcontact en 

human assistants zijn er legio voor beelden. 

Marketing draait steeds vaker om de beste 

service en human assistants maken virtueel 

contact en dienstverlening mogelijk, 24/7.

Maar ook offline: zo geeft (weer) Amazon in 

de Londense Amazon Salon stijl- en haar-

advies op basis van AI. Corné Hoogendoorn, 

voormalig CMO bij Corendon, vertelde in 

CMOtalk (zie case op bladzijde 42) dat het 

bedrijf folders personaliseert op basis van 

klantprofielen. DM blijkt op deze manier 

succes voller (en goedkoper) dan een klik 

in Google.



/*  HOE CORENDON SUCCESVOL 
AI TOEPAST IN HAAR 
DIRECT MAILINGS

 

</CASE>

Corné Hoogendoorn —

Corendon
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Corné Hoogendoorn was tot voor kort marke -

ting  directeur bij Corendon. Corendon is bekend 

als touroperator, heeft een eigen lucht vaart-

maatschappij en sinds januari 2021 ook een 

hotelketen. Hij past al een aantal jaren kunst-

matige intelligentie toe op marke ting. Zijn 

belangrijkste take away is dat je data gebruikt 

om zaken te voorspellen, maar daar vervolgens 

ook geautomatiseerd mee gaat werken. 

Corné: “Voorspellen is één, maar inzichten 

leveren in de basis niks op. Je moet er wel iets 

mee doen, op een geauto matiseerde manier. 

Juist dat stukje erna hoort er wat mij betreft 

absoluut bij.”

“AI bij Corendon betekent dat wij de volgende 

vakantie van een consument kunnen voor-

spellen. Nog voordat iemand zelf helemaal 

scherp heeft wat zijn of haar volgende vakantie 

wordt. Die voorspelling brengen wij actief onder 

de aandacht van die consument. Dat doen we 

met alle marketingmiddelen die we tot onze 

beschikking hebben, niet alleen digi taal, maar 

ook offline, of via ons contact center.

“We hebben natuurlijk al allerlei triggers die 

laten zien waar een consument aan denkt. We 

weten wanneer een consument bezig is met 

oriëntatie en dan zullen wij hem of haar daarbij 

helpen. Maar het is complex. We hebben een 

aanbod van ruim 2.000 accommodaties rond 

de Middellandse Zee en een stukje daarbuiten. 

Het vinden van een vakantie is dan best een 

uitdaging. Artificial intelligence helpt ons, 

eigenlijk de consument, om door de bomen het 

bos te zien. Om sneller een keuze te maken die 

goed past bij de wensen en voorkeuren.

Zat de kunstmatige intelligentie ingebakken 

in het dataplatform? 

“Nee, dat zat bij leverancier Building Blocks. 

Zij doen alle berekeningen en sturen dat dan 

terug naar alle onlinekanalen, waardoor we 

search, de website maar ook e-mail slimmer 

kunnen maken. Maar ook onze post heeft er 

voordeel van. We sturen gepersonaliseerde 

brochures naar onze klanten met daarin de 

voorspellingen van hun volgende vakantie. 

Het grappige is dat het goedkoper is om een 

poststuk gepersonaliseerd op de deurmat te 

krijgen, dan één klik in Google.”

En wat kost een klik bij Google binnen het 

reissegment?

“Tussen de 50 cent en 1,50 euro. Een beetje 

afhankelijk van het seizoen. Maar laten we 

zeggen 1 euro. Die DM is goedkoper, en de 

conversie is ook nog eens beter. Dat is natuurlijk 

te gek; ik word daar super enthousiast van. De 

enige belemmering die je dan hebt, is zorgen 

dat je voldoende data hebt, zodat je zoveel 

mogelijk bereik kunt realiseren. Geld is in zo’n 
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geval niet meer een belemmering. We zien 

ook op e-mail heel veel hogere open ratio’s en 

klikratio’s, en betere conversie. Eigenlijk in 

alle kanalen is het echt fors hoger. Niet vijf 

procent, maar echt fors hoger.”

Hoe zijn jullie met AI gestart?

“We wisten dat we op een hele grote bak met 

data zaten, maar haalden daar lang niet 

genoeg uit. De pilot hebben we uitgevoerd 

samen met een gespecialiseerd bureau: 

Building Blocks. Geen hele grote business 

case, maar gewoon direct starten. Het 

resultaat was fantastisch. De ogen waren 

daarna wel geopend, niet alleen van mij, maar 

ook van veel andere mensen in de organisatie. 

Sindsdien zijn we er heel actief mee, in 

marketing maar ook richting klantenservice.”

Welke data gebruiken jullie voor AI?

“Ten eerste onze eigen klantdata, first party-

data, gekoppeld aan websitedata. En we 

heb ben een Data Management Platform. Die 

databronnen hebben wij samengevoegd en 

ons bureau is daar slimme dingen mee gaan 

doen. Later hebben we nog andere first 

party-data toegevoegd, bijvoorbeeld klant-

reviews of klachten over accommodaties, om 

de voor spelling nog verfijnder te maken. We 

kijken nu naar andere fases in de customer 

journey. Ook in de fysieke klantreis: hoe 

kunnen we dat verbeteren? Dan moet je 

denken aan het voorspellen van up- and 

cross-sellmogelijkheden, het voorspellen van 

wanneer iemand überhaupt begint met zich 

te oriënteren.”

Met de kennis van nu — wat zou je anders doen?

“In het begin was ik erg gericht op de digitale 

kanalen. Terwijl DM het natuurlijk ook gewoon 

goed moet doen. Ik had meer moeten denken 

aan de klant: wat vindt hij of zij belangrijk en 

welke middelen zijn dan geschikt om hem of 

haar te bereiken? Dat is een belangrijk leer  punt 

geweest. Sindsdien heb ik die silo-oog kleppen 

een stuk minder op. De klant denkt namelijk 

niet in kanalen. Die is op een bepaalde plek 

ergens mee bezig en wil op dat moment in 

contact komen met je organisatie. Een klant 

denkt niet in een on- of offline marketing-

budget, of in outdoor, of SEA.”

Aan wat voor investering moet je denken? 

“Dat hangt ervan af. Dat kan al met enkele 

tienduizenden euro’s. Het hangt natuurlijk ook 

heel sterk af van je organisatie, de complexiteit, 

maar laten we zeggen dat als je 50.000 euro 

hebt je kunt starten met een pilot. En be wijzen, 

mocht dat nodig zijn, dat dit de juiste weg is 

voor de langere termijn.”
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Wat moet je nou op orde hebben als 

organisatie, wil je aan de slag gaan met AI?

“Ten eerste een behoorlijke stroom aan data. 

En je hebt een bepaalde volwassenheid nodig 

in de organisatie. Als je er nog nooit aan 

geroken hebt, of de basiselementen nog niet 

op orde hebt, dan is het misschien niet het 

juiste moment om ermee aan de slag te gaan. 

Wij hadden het voordeel dat we al een jaar of 

zeven/acht een Data Management Platform 

hebben. Dat is wel iets dat ik zeker zou aan-

raden. Dat moet wel op een gestructureerde 

manier toegankelijk zijn, zodat een computer 

er ook iets mee kan doen. Natuurlijk zul je er 

een vertaalslag overheen moeten maken. Ook 

wij hebben dat moeten doen. Maar zodra je 

dat gedaan hebt, dan kun je aan de slag.”

In hoeverre zetten jullie ook kunstmatige 

intelligentie in op digitale platformen of 

social platformen?

“Op ons eigen webplatform zeker. Social is 

wat lastiger vanwege de datastromen die je 

moet hebben richting die social platformen. 

Daar zijn we wel mee bezig, maar daar zit niet 

de grote bulk. Op onze eigen platformen zijn 

we wel continu aan het doorontwikkelen.”

Wat kun je marketeers adviseren die ermee 

willen beginnen?

“Ik zou zeggen, start klein en snel. Denk niet 

dat je in één keer het totale aankoopproces 

kunt voorspellen, of dat je de totale service-

beleving kunt verbeteren. Pak er één stukje 

uit. Stel een klein kernteam samen en maak 

daar snel meters mee zodat je snel ervaring 

opdoet. Het kan best zijn dat de eerste er varing 

een beetje tegenvalt, maar dat leer je dan heel 

snel. Ons team bestond uit marke teers, IT en de 

externe partij. Wij sloten ons wekelijks op in een 

kamer en gingen aan de slag met voorspellen. 

Na een aantal maanden hadden we het live en 

draaiend.”

Hoe passen we kunstmatige intelligentie in 

2025 toe in marketing?

“Ik denk dat het een doorontwikkeling is, geen 

enorme revolutie. Ik hoop dat we heel veel 

verder hebben kunnen automatiseren, en dat 

die automatisering duidelijke toegevoegde 

waarde biedt als het gaat om de menselijke 

kant. Op het vlak van interpretaties en context 

bijvoorbeeld. Dat alles wat er te automatiseren 

valt, dan ook geautomatiseerd is.”
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// GEZICHTSHERKENNING 

Het bedrijf Sightcorp ontwikkelde reclamezuilen 

die gezichtsanalyses uitvoeren op het 

wandelende winkelpubliek. Kijken we boos of 

blij als we reclame zien? In Nederland is dit 

lastiger uit te voeren: zo werd Jumbo op de 

vingers getikt toen de retailer met behulp van 

gezichtsherkenning veelplegers uit de winkel 

wilde weren.

// DE TOEKOMST VAN WERK 

Moeten we met de komst van AI ons zorgen 

maken over ons werk? Edelman vond dat 63 

procent van de mensen zich zorgen maakt 

over de houdbaarheid van hun baan. Volgens 

oud onderzoek van Oxford-professor Michael 

Osborne zou 70 procent van het menselijke 

werk vervangen kunnen worden door AI. Maar 

Gartner voorspelde in 2019 dat 70 procent van 

de mensen in 2021 juist ondersteuning krijgt 

dankzij AI. En volgens recente research van 

McKinsey zal in 2030 30 procent van het 

menselijke werk vervangen zijn door robots of 

intelligente programma’s.

Tracy Stallard —

Global Vice President Consumer Experiences, AB InBev

They say creativity is so 
important because you need to 

be able to think through what the 
AI is saying and how we translate 
that into an insight, into an idea.
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PwC geeft aan in de AI Business Survey 2022 

dat 4 procent van het werk waarschijnlijk 

wordt vervangen, maar dat 90 procent 

verandert dankzij AI. Want de meeste banen 

bestaan uit verschillende taken. AI zal voor 

een deel een taak kunnen overnemen. Maar 

de echte waarde van AI moet je zoeken in de 

samen werking van mensen met machines. 

Dat is ook de mening van schaak groot-

meester Gary Kasparov, ooit verslagen door 

IBM’s Deepblue, maar nu fervent voorstander 

van AI.

Auteur Kevin Rose beschrijft in zijn boek 

Futureproof negen manieren hoe je als kennis-

 werker relevant kunt blijven met de komst van 

AI. Het komt erop neer dat je het beste werk 

kunt doen dat verrassend, sociaal en 

‘schaars’ is, oftewel het type werk dat 

machines niet kunnen doen. Volgens Rose 

moet je niet gaan concurreren met machines, 

maar machines laten doen waar zij het beste 

in zijn, en zelf focussen op alles wat creatief, 

inspirerend en betekenisvol is: precies waar 

mensen goed in zijn. 

Maar is dat voldoende? Elon Musk zegt bezig 

te zijn met robotachtige humanoids, waarbij 

de zelfrijdende techniek van zijn Tesla’s wordt 

ingezet om een menselijke bot te ontwikkelen.

Musk experimenteert ook met Neuralink-

chips, zogenaamde hersenimplantaten. Ooit 

getest op een aap, die daarna het spelletje 

Pong kon spelen.

In het leger wordt er getest met Robotic 

Warfare: koploze robothonden met kanonnen 

op hun rug. Ook in Nederland is er getest met 

deze honden, maar de kanonnen bleken te 

zwaar: na het afschieten van de kogel lag de 

hond op zijn rug.

// AI: IMPACT OP 

 MARKETING EN CREATIVITEIT 

Wat voor impact heeft AI op creativiteit? 

Volgens Laurens Vreekamp, auteur van het 

boek, The Art of AI, moet je dan eerst naar de 

specifieke vorm van creativiteit kijken, om te 

kunnen bepalen wat voor impact AI kan hebben. 

Volgens hem zijn er drie vormen van creativiteit: 

zo is de zogenaamde verkennende creativiteit, 

waarbij de bedenker of maker probeert de 

grenzen binnen bestaande regels op te zoeken. 
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Bij een AI toepassing zou je dan kunnen denken 

aan het project The Next Rembrandt. 

Combinerende creativiteit smeedt concepten 

uit verschillende werelden samen. Zo kun je tot 

hele disruptieve ontdekkingen komen. Zo kwam 

Johannes Gutenberg op het idee van de boek -

drukpers, door losse drukletters te combineren 

met de techniek van de druivenpers. Het kunst -

collectief Obvious ontwikkelde met deze vorm in 

2018 dankzij AI elf portretten van een fictieve 

familie, waarbij het schilderij 'Edmond de Belamy' 

werd geveild bij Christie's voor 432.000 dollar.

Ook de tools Getalpaca.io (Schilderen in Photo-

shop) en Runwayml.com (het editen en genere-

ren van video door tekst) zijn voorbeelden van 

combinerende creativiteit. Net als de tool Brickit, 

waarbij je stukjes Lego scant en invoert, waarna 

de tool een reeks aan voorbeelden levert die je 

kunt maken met je blokjes, inclusief (!) hand -

leiding.

Tenslotte heb je transformerende creativiteit, 

waarbij bestaande conventies en geldende 

regels volledig worden losgelaten. Kijk naar 

Picasso en je begrijpt deze laatste vorm 

helemaal. Zover is AI nog niet, aldus Vreekamp.

In de journalistiek wordt al langer gebruik 

gemaakt van AI-toepassingen. Zo analyseerde 

een journalist anderhalf miljoen haat-tweets 

met hulp van machine learning. En de ‘Flemish 

scroller’ Dries Depoorter analyseert met AI 

Vlaamse politici of ze wel opletten tijdens 

debatten. Als ze betrapt worden met de mobiele 

telefoon krijgen ze een tweet. NRC startte het 

project De wilde tuin, waarbij mensen een 

vierkante meter van hun tuin laten verwil-

deren. Toen maar liefst 8.500 mensen zich had -

den ingeschreven, haalde de krant AI erbij om 

het verloop te kunnen registreren. De software 

van OBSIdentify herkent meer dan 25.000 

soorten planten en gebruikt acht modellen.

De Reclame Code Commissie maakt ook gebruik 

van AI om influencers te controleren op gespon-

sorde content. De stichting zet hiertoe Deus.AI in.

AI en creativiteit: zien marketeers kansen, of 

vooral uitdagingen? Kan AI misschien wel het 

creatieve proces overnemen? De laatste vraag 

kunnen CMO’s niet direct goed beantwoorden. 

Een deel denkt in eerste instantie van niet: AI 

kan weliswaar een groot deel van creativiteit 

overnemen, maar dat geldt niet voor The Big 

Idea en de strategie. Een marketeer merkt op: 
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“Design thinking is het domein van mensen. 

Wat zijn precies de pijnpunten, waar liggen de 

fijne nuances? Daar heb je mensen voor nodig.” 

Volgens Laurens Vreekamp is AI nog niet zover 

dat AI voor een big idea kan zorgen, maar AI kan 

wel goed helpen om de verbinding met de doel-

groep te maken.

Een campagne die eruit springt wat dat betreft, 

is de campagne No Need to Fly van Deutsche 

Bahn, waarbij AI vooral ondersteunend was aan 

het idee dat mensen voor mooie landschappen 

niet naar het buitenland hoeven, maar gewoon 

in Duitsland kunnen reizen. Met dat idee zochten 

creatieven met hulp van AI Duitse foto look-a-

likes van internationale hotspots. En dat lukte, 

zelfs voor de Grand Canyon in de VS werd een 

look-a-like gevonden. De campagne was daar -

naast gepersonaliseerd, Duitsers die zochten op 

een bestemming buiten Duitsland, kregen een 

mooi, nationaal alternatief aangeboden en dat 

alternatief kostte altijd 19 euro.

Een marketeer merkt op dat er ook veel tijd gaat 

zitten in het creatieve proces, en daar zal AI 

zeker verschil kunnen maken.

Met meer kennis over de mogelijkheden van 

actuele AI-programma’s, neigen meer marke-

teers toch naar een voorzichtig ‘Ja’. AI heeft 

zeker toegevoegde waarde en kan je ontzettend 

veel tijd besparen. Maar op dit moment is de 

meeste input nog vooral functioneel. Uitein-

delijk zal AI je definitieve beslissing makkelijker 

maken. Maar die beslissing ligt (nog) bij de 

marketeer. En laten we hopen dat mensen 

uiteindelijk ook slimmer worden, en beter in hun 

vak, dankzij AI.



*BART VAN DE WIELE
/ADOBE

</INTERVIEW>
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Technologie moet 
inclusief zijn en de 

waarden van alle mensen 
respecteren.

Bart van de Wiele —

Adobe

Kan AI creativiteit overnemen? Volgens Bart van de Wiele, Manager Solutions bij 

Adobe, is dit misschien niet de juiste vraag die je moet stellen met betrekking 

tot AI. 
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De AI van Adobe Sensei neemt inderdaad 

enkele marketingtaken over, maar dat zijn 

vooral routineuze taken. Het programma 

ontwikkelt ook nieuwe vormen van creativiteit 

en heeft daar maar een paar seconden voor 

nodig. En dat maakt juist dat marketeers op 

een hoger niveau kunnen werken, aldus Bart. 

AI brengt andere, grotere uitdagingen met 

zich mee, volgens Bart: “AI is zo goed als de 

data waarop het is getraind. Maar zelfs met 

goede gegevens kun je nog steeds eindigen 

met bias, waarmee je onbedoeld kan discri-

mineren en ervoor kan zorgen dat mensen 

zich minder gewaardeerd voelen. We doen 

daarom onderzoek naar de gevolgen van 

AI-technologie voor onze klanten en de 

samenleving.”

Dus toen Adobe in 2017 startte met het 

AI-programma Sensei, werd er ook een AI 

Ethics-programma opgezet dat moet 

voor komen dat AI-technologieën op een 

niet-ethische manier worden ontwikkeld. Een 

AI Ethics Committee, bestaande uit verschil-

lende Adobe-medewerkers met een diverse 

achtergrond op het gebied van geslacht, 

cultuur, professie en specialisatie, bedacht 

een aantal ethische principes over aanspra-

ke lijkheid, verantwoordelijkheid en transpa-

rantie. Deze principes staan aan de basis van 

iedere nieuwe AI-technologie.

Simpele en bruikbare principes

Bart: “Technologie moet inclusief zijn en de 

waarden van alle mensen respecteren. 

Concreet betekenen de principes dat we 

nieuwe systemen checken op schadelijke 

vooroordelen. Transparantie betekent dat we 

open zijn over hoe we AI gebruiken bij onze 

klanten en feedbackmechanismen bieden om 

zorgen te melden over onze AI-aangedreven 

tools of onze AI-praktijken. De principes zijn 

simpel en bruikbaar, en sluiten aan bij de 

waarden van Adobe.” 

Hoe ziet dat ‘operationaliseren van onze 

principes’ eruit? 

“We hebben gestandaardiseerde processen 

bedacht, van ontwerp tot ontwikkeling tot 

implementatie, inclusief training, testen en 

een beoordelingsproces onder toezicht van 

een diverse AI Ethics Review Board. Ingenieurs 

voltooien daarnaast een AI Ethics Assessment.”

Adobe deelt de best practices van het AI 

Ethics-programma met branchegenoten. 

Bart: “Overal is behoefte aan ethische normen 

als het aankomt op AI. We hebben bijgedragen 

aan de AI Ethics-industriecode van de Software 

Alliance BSA, en als medeoprichter van het 

Partnership on AI Ethics werken we samen  

met diverse organisaties om de belang rijkste 

en moeilijkste vragen over de toekomst van AI 

te beantwoorden.”
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// CUSTOMER JOURNEY EN AI: 

 MATURITY-MODEL 

Volgens Pieter Paul van der Meer van Accenture 

Song is de klantreis geholpen met de komst van 

AI, helemaal wat betreft het ontdekken van 

customer intent, de middelen om direct (en 

persoonlijk) te acteren en de bouw van een 

adaptieve organisatie met behulp van AI. 

Hij liet tijdens een bijeenkomst over AI zien  

dat Accenture werkt aan een maturity-model, 

bestaande uit verschillende bouwblokken.

Onder de paraplu van strategie en scope 

bestaan die blokken uit een 360-graden-

lantbeeld, customer-orchestratie en de 

uit voering (bereiken, uitleveren en optima-

liseren). Deze blokken hangen weer aan het 

creatieve concept en proces. 

// AI-GEDREVEN PERSONALISATIE 

Hoe moeten we die groei naar volwassenheid voor 

ons zien? Volgens Pieter Paul groeit een bedrijf in 

de toepassing van AI door allereerst voor een 

merk personalisatie toe te passen, gevolgd door 

personalisatie op basis van regressie (data-

gedreven inzichten). Vervolgens groeit het bedrijf 

door naar personalisatie in een framework, 

waar bij klanten scores krijgen (van binair naar 

schaal), via personalisatie over meerdere merken 

(stan daard isatie) en ten slotte de integratie van 

the next best offer op basis van AI.

Zo evolueer je van de inzet van business rules 

naar AI-gedreven personalisatie. Waar business 

rules zich nog kenmerken door een eenmalige 

analyse van data, vastomlijnde doelgroepen, 

vaste regels en een vaste set aan content, is dat 

bij AI tegen overgesteld: doorlopende analyse, 

flexibele definities van doelgroepen, relevante 

regels en een dynamische set aan content.

Business rules ontwikkelen zich daarnaast in 

een laag tempo, optimalisatie kost tijd, werken 

lineair, met een lange keten in data-analyse. AI 

daarentegen is hoog iteratief qua ontwikkeling, 

de optimalisatie is geautomatiseerd, de data-

analyse gaat supersnel. 

Het maturity-model ziet er overtuigend uit. Maar 

hoe laat je intern de meerwaarde zien van AI-

gedreven personalisatie? Met andere woorden: 

hoe overtuig je de board?

Een marketeer legt uit dat het om meer gaat dan 

alleen resultaten: “Je verkoopt ook visie, je moet 

mensen laten geloven in verbetering. Daarbij test 

je live tijdens productie. Dan is het bewijs prima 

te leveren, want uit de test blijkt dat het werkt. 

Dan houd je je het proof of concept in het begin 

wel eenvoudig. Het gaat om de initiële vraag/

investering. Ga daar achter staan, laat los wat je 

weet en vaar meer op geloof. Dan gaat het zich 

zeker terugbetalen.”
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Maar het blijft een lastige kwestie, want de CEO 

of board moet wel beschikken over inlevings-

vermogen. En budgetten zijn niet oneindig. CMO’s 

missen daarbij nog wel eens overtuigingskracht 

en de use cases die hen kunnen ondersteunen. 

Vaak heb je maar ruimte voor één pilot. 

Volgens een andere marketeer is het overtuigen 

van de board niet het grootste probleem. Het 

gaat erom of de organisatie het wel aankan. 

Want alles verandert, niet alleen de rol van 

marketing. Hoe zorg je dat de organisatie 

meegaat? Dat je nieuwe vaardigheden in huis 

haalt? De board wordt niet alleen gestuurd door 

de business case, het is lastig als er veel onzeker-

heden zijn op meerdere vlakken. De implemen-

tatie… Het is nog een lange weg te gaan.

De meeste CMO’s zijn het erover eens dat er te 

weinig kennis is bij de boards, ook over digital en 

metaverse. En dat geldt eigenlijk voor de hele 

organisatie. Board meetings gaan op dit moment 

over inflatie en schaarse resources. Ook belang-

rijk, maar hoe maken we AI urgent? Daarbij: AI 

betekent een kostenbesparing op lange termijn, 

maar niet op korte termijn… Een marketeer voert 

aan: “Deel bij CMOtalk niet alleen de successen, 

maar laat ook de complexiteit van de executie 

zien. Dat krijgt te weinig aandacht.” 

// BLIJF DISRUPTIEF,  

 EN ANDERE TIPS 

Hoe blijf je als organisatie gezond als de crisis 

doorzet? Cases uit het verleden en onderzoeken 

tonen aan: blijf disruptief in deze disruptieve 

markt; dat is tot nog toe de enige oplossing.

Experimenteren met AI geeft de marketeer 

daarnaast betere wapens. De belangrijkste 

business case volgens een aantal CMO’s: 

kostenbesparing. Met personalisatie kan nog zo 

veel bespaard worden, in tijd, geld en content. 

Maar doe ook aan educatie: leg het uit op een 

simpele manier. Daarbij blijf je grondige kennis 

van de klant nodig hebben. Wie is je klant (weet je 

echt wie je klant is?) en hoe kom je in gesprek?

Een marketeer twijfelt: zijn marketeers zelf niet 

de belemmerende factor? “Weten we het zelf 

niet, en kunnen we deze snelheid eigenlijk wel 

aan?” De reactie hierop van een andere 

marke teer: onbe kend maakt onbemind. Daarbij, 

we hebben misschien wel geen personeels-

probleem, maar een gebrek aan automatisering. 

Dat maakt dat we geen tijd hebben om alles 

goed uit te zoeken. 
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Wat moet je nu vooral onthouden van alles wat je in deze paper hebt gelezen? De 

metaverse is vooral een meeslepende ervaring, waarbij je als speler of bezoeker 

jezelf kunt onderdompelen in een van de vele nieuwe virtuele werelden, al dan niet 

met behulp van VR. Maar andersom is ook mogelijk: dat de virtuele wereld zich via 

AR en VR mixt met jouw echte wereld. En dat biedt weer andere mogelijkheden 

voor je merk of organisatie om te interacteren met mensen. 

In beide gevallen zul je als marketeer moeten wennen aan een hele nieuwe manier 

van verhalen vertellen. En dat kan lastig zijn voor merken die storytelling nog maar 

net onder de knie hebben. In plaats van verhalen vertellen, krijg je namelijk te maken 

met nieuwe realiteiten. Reality als een nieuw platform. Hoe positioneer je je daar als 

merk? Dat weet niemand nog precies. Dus: ga ermee aan de slag, en experimenteer! 

Weet in ieder geval dat er de komende jaren veel geld naartoe gaat: Meta investeert 

vele miljarden in de bouw van werelden en VR-brillen, en Bloomberg voorspelt dat er 

binnen twee jaar 800 miljard dollar in de metaverse omgaat. De spelers in deze 

sector groeien razendsnel: zo zet gameplatform Roblox inmiddels twee miljard per 

jaar om en telt het zo’n 1.600 medewerkers.

Wil je metaverse echt begrijpen, bekijk het dan door de ogen van de nieuwe 

generatie. Hoe bewegen zij zich op de platforms? Begrijp als laatste dat fake het 

nieuwe echt is, en dat fake zelfs meer waard wordt dan echt.

</HOOFDSTUK 3>
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// DE IMPACT VAN AI OP MARKETING 

Neemt AI het werk van marketeers over? Wat we nu vooral zien is AI als slimme 

assistent: handige tools op het gebied van tekstschrijven en copy, video en foto’s. AI 

maakt het leven van marketeers op dit moment dus vooral makkelijk. Daarnaast is 

het concept van superintelligentie nog ver weg. Toepassingen van AI in het dagelijks 

leven zien we op het niveau van narrow AI: verbonden, slimme koelkasten, robotstof-

zuigers, zelfrijdende auto’s. Ze doen hun taak en geven basale oplossingen.

Hoe blijf je als marketeer en als organisatie boven op al deze ontwikkelingen zitten? 

Cases uit het verleden en onderzoeken tonen aan: blijf disruptief in deze disruptieve 

markt; dat is de enige oplossing.

Experimenteren met AI geeft de marketeer daarnaast betere wapens. Bijvoorbeeld 

om de board te overtuigen te investeren in AI. De belangrijkste business case op dit 

moment: kostenbesparing. En met personalisatie kan nog zo veel bespaard worden 

in tijd, geld en content. 

Maar doe ook aan educatie: leg het uit op een simpele manier. Treed op als ambas-

sa deur. Daarbij blijf je grondige kennis van de klant nodig hebben. Wie is je klant 

(weet je echt wie je klant is?) en hoe kom je in gesprek?

Wil je serieus aan de slag met nieuwe technologieën als metaverse maar ook AI? 

Neem dan de volgende vijf adviezen ter harte:

1.  Zorg dat ook je executives getraind worden op toekomstige skills en 

technieken.

2.  Begin met verkennen van het potentieel, door bijvoorbeeld een kleine proof of 

concept te ontwikkelen, door een expert uit te nodigen voor een incompany 

training, of door op bezoek te gaan bij een bedrijf dat interessante voorbeelden 

kan laten zien.

3.  Onderzoek of de benodigde skills zich al in je organisatie bevinden: blockchain, 

gaming, VR/AR, AI…

4. Zoek de juiste partners.

5.  Onderzoek of er consortia zijn in je branche waar je je bij aan kunt sluiten, 

zodat je kunt versnellen als dat nodig is.
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Augmented Reality (AR) Een live, direct of indirect, beeld van de 

werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd door een 

computer. Je krijgt via een smartphone, tablet of speciale bril virtuele 

objecten te zien in je omgeving alsof ze er echt zijn.

Creator Iemand die content maakt voor (digitale) media. Dit kunnen 

blogs zijn, nieuwsbrieven, social media posts, video’s, marketing/

editing, eBooks, grafisch ontwerp et cetera. Offline gaat het om 

brochures, flyers of artikelen voor magazines.

Generatieve AI Een programma dat op basis van data voorspellingen 

kan doen voor nieuwe teksten, maar ook beelden, video, geluid en 

grote datasets kan genereren en hiermee de werking van het brein kan 

nabootsen. 

Immersive Betekent letterlijk meeslepend. Een goede immersive 

experience is levensecht en bijna niet te onderscheiden van een 

ervaring in de echte wereld. In deze paper gebruiken we ook wel het 

werkwoord onderdompelen om de immersive ervaring aan te geven.

LaMDA Language Model for Dialogue Application, wat staat voor een 

familie van conversationele neurale taalmodellen.

Metaverse Oorspronkelijk bedacht voor een science fiction-roman. De 

naam is een samenstelling van het voorvoegsel meta en het Engelse 

woord universe, waarin alle huidige, gedeelde en 3D virtuele ruimten 

aan elkaar verbonden zijn in een alles omvattend virtueel universum, 

dat bestaat uit meerdere virtuele werelden.
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Multiverse Oorspronkelijk een term uit de kwantumfysica om problemen 

in deze theorie op te lossen. Bij iedere gebeurtenis in de kwantumwereld 

(waar meerdere uitkomsten mogelijk zijn) wordt iedere uitkomst 

verwerkelijkt in een nieuw parallel universum of een nieuwe tijdlijn voor 

iedere mogelijkheid. Dit zou een ontzaglijk groot aantal verschillende 

universa opleveren. De multiverse is de overkoepelende naam voor deze 

universa. 

NFT Staat voor non-fungible token, ofwel een niet-vervangbare token. 

NFT’s zijn digitale bestanden die gekoppeld zijn aan een digitaal ‘iets’, 

zoals een afbeelding, filmpje of tweet. In de NFT staat wie eigenaar is 

van deze afbeelding, video of tweet. De tokens zijn qua techniek 

vergelijkbaar met bitcoin.

Pay-to-Earn Een gaming-businessmodel dat gebouwd is op 

blockchain-technologie. In deze games kunnen spelers cryptomunten 

verdienen door te gamen. Alhoewel je bij de meeste games ook eerst 

iets moet investeren, voordat je gaat verdienen.

Screenification Fysieke dingen (of geprint) zijn nu ook verkrijgbaar via 

schermen. Alles dat eerst via personen ging (zoals gesprekken in 

vreemde talen) kan nu ook via een scherm, bijvoorbeeld door gebruik 

van een vertaaltool. 

Synthetische media Door kunstmatige intelligentie (AI) gemanipuleerde 

of gecreëerde data en media, zoals beeld, geluid en virtuele ervaringen, 

om een digitaal informatief artefact te produceren.
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Sander Duivestein, Menno van Doorn. Echt Nep 

(2021), Bot Uitgevers.

Kevin Roose. Futureproof, 9 rules for humans 

in the age of automation (2021), Random 

House.

Cave Metz. Genius Makers - The mavericks 

who brought AI to Google, Facebook, and the 

world (2021), Dutton.

Max Tegmark. Life 3.0. Mens zijn in het tijdperk 

van kunstmatige intelligentie (2017), Maven 

Publishing.

PwC - Global Artificial Intelligence Study: 

Exploiting the AI Revolution 

https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-

and-analytics/publications/artificial-

intelligence-study.html

PwC - AI Business Survey 2022 

https://www.pwc.com/us/en/tech-effect/

ai-analytics/ai-business-survey.html

Edelman Data x Intelligence - The Work Trend 

Index Special Report survey

https://analyticsindiamag.com/63-frontline-

workers-scared-of-losing-jobs-if-they-dont-

adapt-to-tech/

Gartner - Predicts 2019 - The Future of Work 

https://www.gartner.com/account/signin?

method=initialize&TARGET=http%3A%2F%2F

www.gartner.com%2Fdocument%2F3895581

McKinsey - Notes from the AI frontier

https://www.mckinsey.com/featured-insights/

artificial-intelligence/notes-from-the-ai-

frontier-modeling-the-impact-of-ai-on-the-

world-economy
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</COLOFON>

Over CMOtalk

CMOtalk is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot het kwalitatief meest hoog-

waardige CMO-netwerk van Nederland. Met het BNR-radioprogramma, de prijs-

winnende marketingpodcast en exclusieve events is het een begrip in marketingland.

Oprichter Klaas Weima interviewt om de week Nederlandse Chief Marketing Officers 

over actuele marketingthema’s. Centraal staat hun marketingvisie over thema’s 

als digitale transformatie, innovatie en marketingcommunicatie. Meer informatie 

vind je op cmotalk.nl.

Word ook member!

In de CMOtalk Community brengen wij de meest aansprekende, inspirerende en 

innovatieve marketeers bij elkaar. Om van elkaar te leren. Om elkaar uit te dagen. 

En om elkaar te inspireren. Toegankelijk, maar wel op niveau.

Als member van de CMOtalk Community kom je niet alleen makkelijk in contact met je 

collega’s. Ook krijg je gratis toegang tot alle exclusieve content én events, waaronder 

het CMOtalk/Dinner. Een event dat je als CMO zeker niet wilt missen.

Lidmaatschap van de CMOtalk Community is gereserveerd voor CMO’s, CCO’s, VP’s 

Marketing en marketingdirecteuren van Top 500-bedrijven. Interesse om als CMO of 

partner onderdeel te worden van het CMOtalk-netwerk? Stuur dan een berichtje naar:

CMOtalk BV

t.a.v. Fleur Geraeds

fleur@cmotalk.nl 

Meer info over de

CMOtalk Community?

Scan de QR-code!
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Aan deze whitepaper werkten mee

Deze whitepaper is mede tot stand gekomen dankzij de inzet van meer dan vijftig 

CMO’s van vooraanstaande bedrijven.

Onderzoek - Klaas Weima, Elsbeth van den Berg, Alfred Levi

Redactie - Elsbeth van den Berg, Klaas Weima

Projectmanagement - Fleur Geraeds, Simone Ottenbros, Francis van Teeffelen

Opmaak - Robin Pas, Bycen Molenaar

Deelnemende partners: Adobe, Meta en Accenture Song 

Druk - Imago Sign Center

Subject Matter Experts: Geraldine Bouma (Meta), Conny Braams (Unilever), Katie 

Burke (Accenture Song), Arjan Dijk (Booking.com), Els Dijkhuizen (Heineken), Erwin 

Dito (McDonald’s), Sander Duivestein (Echt Nep), Ivar Eden (Meta), Remy Gieling (Ai.

nl), Sven de Groote (Adobe), Corné Hoogendoorn (Corendon), Adriana Hoppenbrouwer 

(The Fabricant), Arno Lubrun (Meta), Philipp Markmann (L’Oréal Group), Pieter-Paul 

van der Meer (Accenture Song), Markus Reinisch (Meta), Tracey Stallard (AB InBev), 

Sebastian Veldman (Accenture Song), Bart Verouden (Accenture Song), Ashley Vinson 

(Meta). Laurens Vreekamp (Art of AI), Bart van de Wiele (Adobe).

Copyright

Alle teksten in deze whitepaper zijn eigendom van CMOtalk BV en mogen niet 

worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of 

gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van CMOtalk BV.

Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door:

Meer info?

Scan de QR-code!
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