
OVER DDA
Belangenvereniging en kennisplatform Dutch Digital Agencies 
(DDA) bestaat sinds 2002 en telt inmiddels 120 leden. De meest 
recente cijfers laten zien dat de gezamenlijke leden in 2015 ve-
rantwoordelijk waren voor een omzet van 518 miljoen euro. Dat 
is een groei van tien procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het 
bestuur van DDA bestaat uit Hans Maltha (CEO Burst), Alex Otten 
(directeur Estate Internet), Ivo Roefs (co-CEO DDB Tribal) en Jan-
Willem van Beek (Greenberry). Voorzitter van het bestuur is Adjan 
Kodde (directeur Mirabeau). De dagelijkse leiding is in handen van 
Annemieke Deering, Sabine Ottervanger en Anne de Man. 

Interview 
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‘ HET SPEELVELD 
WORDT STEEDS  
COMPLEXER’
Een belangrijke trend is Artificial Intelligence. 
Hoe denk je dat AI zich gaat ontwikkelen?
“Veel producten bestaan uit een bepaalde 
gelaagdheid. Afgelopen jaren ging het heel erg 
over het verzamelen van big data. AI en machine 
learning zijn eigenlijk twee lagen om dat toepas-
baar te maken. Het gaat de communicatie met de 
eindgebruiker een stuk persoonlijker maken. Het 
is gek dat anno 2017 mijn vader en ik bij NU.nl nog 
steeds dezelfde content voorgeschoteld krijgen. 
Terwijl zij zoveel data en dus intelligentie hebben 
om te voorspellen dat ik sport echt leuker vind dan 
bijvoorbeeld achterklap.”

Wat gaat er bij NU.nl mis? “Ik kan niet in hun 
keuken kijken, maar ik denk dat het ook met 
prioriteiten te maken heeft. AI interpreteert op 
een menselijke manier bepaalde zaken, waardoor 
de reactie ook persoonlijker aanvoelt. Ik vergelijk 
het altijd met de traditionele situatie waarbij ik 
met mijn ouders in hun vaste zaakje om de hoek 
witgoed kocht en de verkoper achter de balie mij 
leerde van ons gedrag. De eerste keer kochten we 
een wasmachine, daarna een droger. Hij onthoudt 
dat en zo krijg je persoonlijk contact. Op internet 
kan dat ook al lang, maar nu pas ligt hier echt de 
focus op. Het zorgt dat je een-op-eencommunica-
tie op schaal kunt maken. Dat is natuurlijk machtig 
mooi.” 

In het jaarlijkse trendrapport waarin jullie 
leden naar hun visie vragen, zegt Sebastiaan 
Bode van Greenberry dat het kiezen wordt 
tussen intelligentie aan de ene kant en kwali-
teit en privacy aan de andere kant. “Er zal altijd 
een groep mensen zijn die hun gegevens niet willen 

delen, maar de massa accepteert dat de grenzen 
van privacy verschuiven. Zolang er maar nuttige en 
relevante dingen mee worden gedaan. Daar zit een 
belangrijke rol voor de bureaus. Wij moeten daar 
heel voorzichtig mee zijn, want het hoeft maar een 
paar keer mis te gaan en mensen krijgen er een 
ander gevoel bij.”  

Is dat ethisch besef er bij bureaus? “Zeker. Ik 
denk wel dat het een discussie is die nog gro-
ter gevoerd gaat worden. Het is niet voor niks 
dat mensen als Elon Musk en Steven Hawking 
waarschuwen voor AI. We moeten met z’n allen 
blijven nadenken wat we nou eigenlijk in handen 
hebben en wat daar ook mee mis kan gaan. Denk 
aan Microsofts bot Tay die zich racistisch uitliet. Als 
bureaus moeten we blijven nadenken hoe privacy-
gevoelige informatie goed kan worden ingezet.”

De bureaus zijn het geweten van de  
bedrijven? “Ik merk in de dagelijkse praktijk dat 
wij onze klanten soms op specifieke zaken als 
privacy scherp houden. Er zijn altijd klanten die iets 
meer willen met klantdata of waarbij bedrijfsdoel-
stellingen de boventoon voeren. Als bureau heb je 
dan de morele verplichting niet een grens over te 
gaan. Daar zit een spanningsveld, maar er zijn veel 
regels waar je je aan kunt vasthouden.”

Rory de Graaf van The Valley stelt dat UX-
designers door voice control niet meer in 
interfaces, maar in conversaties moeten gaan 
denken. Waar zit de uitdaging? “Uiteindelijk 
is voice control gewoon een onderdeel van de 
totale klantervaring. Het komt erop neer dat je de 
bezoeker op de juiste manier de juiste informatie 
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voorschotelt. Het maakt niet uit of dat in de vorm 
van short copy met een knopje is of dat het als 
conversatie gaat. Bij bepaalde producten en dien-
sten past een schermloze interface goed, denk aan 
Amazon. Prachtig dat je in de keuken kunt roepen 
wat je nodig hebt en dat Alexa het direct bestelt. 
Maar in zoiets visueels als mode is het bijvoorbeeld 
minder makkelijk toe te passen. Want dat rode 
jurkje wil je gewoon zien.” 

Over de veranderende rol van digitale bu-
reaus: Marco Groenendijk van iOnline vraagt 
zich af of de focus op het eigen specialisme 
het einde van het full service tijdperk inluidt. 
“Als je full service definieert als een end-to-end 
technologische oplossing geloof ik dat de grote 
clubs voldoende capaciteit hebben om dit op een 
goede manier te kunnen blijven aanbieden. Het 
middelgrote bureau zal zich moeten specialiseren, 
omdat het speelveld steeds complexer wordt en je 
voldoende slagkracht nodig hebt.”

Welke specifieke behoeftes zie je bij nieuwe 
leden en hoe bedient de DDA hen? “Bij de 
kleinere leden voorzien we in kennisdeling van 
allerlei praktische zaken. De meer gevestigde 
bureaus helpen we door ons in te zetten voor 
belangenbehartiging en talentontwikkeling. Zo zijn 
we nauw betrokken bij de master digital design 
die in september op de Hogeschool van Amster-
dam van start gaat. Bij de internationalisering van 
onze markt ligt de focus komend jaar op onder 
meer Amerika, China en Duitsland. Daar willen 
we als springplank voor leden fungeren door 
bijvoorbeeld connecties te leggen en initiatieven 
op te zetten.”
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