
+

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

w

GOED 
IN 
BEELD 



+

Voortaan alleen nog maar afbeeldingen gebruiken die de doelgroep zeker 
aanspreken. Iedere keer, in iedere titel. Dat wil elke mediamaker wel. Om dat 
te bereiken begonnen Sanoma, Triple en MarketResponse aan een ambitieus 
experiment om te proberen met kunstmatige intelligentie afbeeldingen te 
koppelen aan de positionering van verschillende tijdschrifttitels.

AFBEELDINGEN 
KOPPELEN AAN 
DRIJFVEREN 
VAN CONSUMENTEN 
MET BEHULP VAN 
AI EN BSR



Omdat het werken met klassieke socio-demografische doelgroepen beperkingen heeft, 
definieert Sanoma haar doelgroepen aanvullend in termen van het BSR-leefstijlenmodel 
van MarketResponse. De identiteit van een groot aantal merken is vastgelegd in een 
prijswinnend 3D-model, dat gebruikt wordt voor kwalitatieve mediaplanning,  
de BSR Quality Planner.

Om vervolgens ook de perfecte afbeeldingen te kunnen gebruiken voor de verschillende 
positioneringen, wilde Sanoma ook daar AI voor inzetten. Door de unieke inbreng van de 
drie betrokken bedrijven werd de ontwikkeling van deze technologie een succes:

 • Triple wist met succes een set afbeeldingen te labelen met vier basisemoties.
 •  In samenwerking met MarketResponse is het vervolgens ook gelukt om een 

algoritme te ontwikkelen waarmee afbeeldingen in het BSR-model gepositioneerd 
kunnen worden.

 •  Ook de koppeling met de bladformule konden we uiteindelijk maken, op basis van 
eerder gebruikte afbeeldingen. Daarvoor moesten we de data wel drastisch   
opschonen en de archieven van Sanoma in, op zoek naar relevante afbeeldingen.

 •  Hoewel de technologie in principe klaar is voor brede inzet, staat of valt de  
kwaliteit van de output met de beschikbare trainingsdata en het domein waarin  
hij wordt toegepast.

De meeste technieken die in Artificial 
Intelligence (AI) en machine learning worden 
gebruikt bestaan al tientallen jaren. Het gaat om 
wiskundige rekenmethoden die ‘getraind’ kunnen 
worden door ze grote hoeveelheden gegevens te 
laten verwerken. Na voldoende training zal het 
algoritme in staat zijn om heel snel conclusies te 
trekken uit een nieuwe dataset.

Deze manier van naar gegevens kijken verschilt 
fundamenteel van de menselijke blik. Mensen 
kunnen twee producten, afbeeldingen of andere 
dingen alleen met elkaar vergelijken op een 
handvol hoofdkenmerken. Een lerend algoritme 
kan in principe een oneindig aantal factoren 
meenemen en komt zo vaak tot heel andere 
conclusies dan een menselijke expert.

Dat AI nu ineens in bijna alle vakgebieden 
gebruikt wordt, komt omdat er twee dingen in 
overvloed aanwezig zijn: rekenkracht en data. 
Doordat we steeds meer systemen aan elkaar 
kunnen koppelen, we steeds meer weten over 
online gedrag en mensen zelf steeds meer data 

genereren door zelf content te delen en op 
de content van anderen te reageren, kunnen 
algoritmes menselijk gedrag steeds beter 
voorspellen.

Door alle aandacht voor AI is het soms moeilijk 
te bepalen wat hype is en wat écht een 
fundamentele verandering. En zeker niet alle 
toepassingen van AI zijn succesvol of nuttig. 
Desondanks is iedereen het er inmiddels over 
eens dat AI de marketingwereld grondig aan het 
veranderen is.

In de eerste fase zien we dat bedrijven vooral 
routinewerk automatiseren met AI. Het bieden 
op advertentieruimte, het toewijzen van 
marketingbudget en het checken van teksten 
zijn voorbeelden. Vooruitstrevende bedrijven 
als Sanoma zijn nu al bezig met de volgende 
stap: het selecteren, en uiteindelijk ook maken, 
van content. Het uiteindelijke doel? Marketeers 
die het creatieve en strategische denkwerk 
doen, ondersteund door technologie die zich 
bezighoudt met productie en optimalisatie.

HOE AI MARKETING 
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Sanoma begreep al vroeg wat het belang van AI kon zijn bij het selecteren van fotografie. 
Daarom gingen Sanoma en Triple in 2017 samen onderzoeken of ze machine learning 
konden inzetten voor het interpreteren en categoriseren van afbeeldingen. Inzet 
daarbij was om een gestandaardiseerde dataset van afbeeldingen in te delen op de 
basisgevoelens vreugde, tevredenheid, woede en neerslachtigheid.

Door verschillende algoritmes te testen en te vergelijken, kwam Triple tot een  
zeer betrouwbare manier om dat voor elkaar te krijgen. Een mooi resultaat, waarmee 
Sanoma kon valideren dat deze aanpak operationeel inzetbaar kon worden gemaakt.  
Het geautomatiseerd en voorspelbaar kunnen koppelen van basisemoties aan een 
afbeelding is ontzettend waardevol bij het maken van content en advertenties. Het nadeel 
ervan is dat het vervolgens koppelen van die emoties aan merkwaarden handwerk blijft, 
met alle onnauwkeurigheden en onvoorspelbaarheid die daarbij horen.

Daarom wilde Sanoma de volgende stap zetten en afbeeldingen direct koppelen aan de 
drijfveren van consumenten. Zo werd ook MarketResponse bij het project betrokken.

MACHINE LEARNING 
EN EMOTIES
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Om in het gefragmenteerde medialandschap van tegenwoordig gericht en succesvol te 
communiceren, moet je op emotioneel niveau een connectie maken met je doelgroepen. 
Dat lukt je niet alleen op basis van geslacht, leeftijd of inkomen. Bij MarketResponse 
hebben we hiervoor het BSR-model ontwikkeld. In dit model werken we met verschillende 
‘leefstijlen’. Die laten ons segmenteren op basis van de behoeften die mensen op 
bepaalde momenten, bij bepaalde onderwerpen en in bepaalde contexten hebben. 

Uitgever Sanoma, altijd leidend in het toepassen van nieuwe technologie om nog 
relevanter te zijn voor haar publiek, vroeg ons in 2017 om haar ‘quality planning-systeem’ 
een update te geven om deze ontwikkelingen te weerspiegelen. Dat leidde tot 
de BSR Quality Planner, die bekroond werd met een FIPP Insight Award.

AI + BSR = QUALITY                            
PLANNER VAARWEL DOELGROEPEN, 

WELKOM LEEFSTIJLEN

BEKROONDE BSR QUALITY PLANNER

https://www.sanoma.nl/research/bsr-quality-planner/
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De BSR Quality Planner was een succes, maar tegelijkertijd hadden we het gevoel dat er 
meer mogelijk was. Het is enorm waardevol om mediamerken en adverteerdersmerken 
op leefstijl aan elkaar te koppelen. Ook geeft de Quality Planner al heel veel 
aanknopingspunten voor concept- en contentontwikkeling. Maar wat de Quality Planner 
niet doet, is een oordeel geven over de content zelf. En omdat fotografie in print- en 
digitale media de belangrijkste emotionele prikkel is, wilden we weten of we individuele 
beelden, via het BSR-model, konden koppelen aan mediamerken.

Zo begon een bijzondere, interessante reis, waarin we niet alleen intensief samenwerkten 
met Sanoma, maar ook met de AI-experts van Triple.

VAARWEL 
DOELGROEPEN, 
WELKOM 
LEEFSTIJLEN

DE START VAN EEN INTERESSANTE REIS



WAT IS HET 
BSR-MODEL?

Waarom trekt het ene gezin met een 
peuter door Tibet, terwijl het andere 
vakantie viert in een bungalowpark?
Waarom woont het ene jonge stel op 
een woonboot in Amsterdam, terwijl 
het andere gelukkig is in een 
rijtjeshuis in een Vinexwijk? 

Het antwoord: 
dezelfde socio-demografische 
kenmerken, andere leefstijl. 

Om grip te krijgen op die leefstijlen 
ontwikkelden we het Brand Strategy 
Research (BSR)-model.

RESEARCH MODEL
BRAND STRATEGY 

Wij geloven in de kracht van leefstijlen bij het verklaren en beïnvloeden van gedrag van 
mensen. Het BSR-model ontrafelt de drijfveren van mensen. Het vertelt jou vervolgens 
precies wat je moet doen om mensen in beweging te krijgen. Met welke propositie, welke 
boodschap, welke tone of voice, via welk kanaal. Want weten is leuk, maar toepassen is beter.

EXTRAVERT

INTROVERT

EGO GROEP

Harmonie
Gelijkheid

Evenwichtigheid

Plezier
Genieten

Verwennen

Enthousiast
Sportief
Creatief

Ontplooien
Vernieuwing

Groeien

Geloven in jezelf
Zelfverzekerd

Passie

Betrokken
Hulpvaardig
Solidariteit

Netheid
Fatsoen
Normen

Uitdaging
Ambitie
Risico

Eigenzinnigheid
Expressief

Sterk karakter

Zekerheid
Geborgenheid

Veiligheid

Volgzaam
Respect hebben
Verdraagzaam

Onopvallend
Buitenstaander
Teruggetrokken

Rationaliteit
Efficiëntie
Perfectie

Status
Aanzien
Macht

Erbij horen
Sociaal contact
Verbondenheid

Vriendschap
Gezelligheid
Ontmoeting

Avontuurlijk
Heldendom

Rebels

Ongebonden
Vrij

Onafhankelijk

Privacy
Rust

Ontspanning

Warmte
Intimiteit

Liefde & Geluk

Presteren
Succes

Carrière

Erkenning
Prestige
Controle

EXTRAVERT

GROEPEGO

INTROVERT



We voerden deze trefwoorden in in onze eigen beeldbank en in de zoekmachine  
van Unsplash, een website met rechtenvrije afbeeldingen. Dat leverde een set  
van ongeveer 28.000 foto’s op, die allemaal bekeken en gelabeld werden door een  
BSR-expert (werken in data-driven marketing is nou eenmaal niet altijd even leuk).

Uit die gelabelde set selecteerden we 1500 afbeeldingen die we valideerden door  
ze voor te leggen aan een groep consumenten waarvan we de positie in het  
BSR-model kenden. Net als bij de mediamerken uit de Quality Planner, waardeerden  
zij de afbeeldingen op dimensies als ‘gezellig’, ‘genieten van het leven’ en ‘creatief’. 
Deze dimensies kunnen we binnen het BSR-model verbinden aan de verschillende 
leefstijlen.

De antwoorden die we kregen kwamen niet goed overeen met de beoordeling van  
onze experts. Dat leverde pittige discussies op. Want wat was nu de waarheid? 
Uiteindelijk maakten we de keuze om het gevoel van de consumenten als norm  
te nemen. Want uiteindelijk draait het om hún beleving.

In dit stadium was er ook nog geen sprake van een model of welke vorm van 
kunstmatige intelligentie dan ook. Tot nu toe was alles handwerk. Maar dit eerste 
experiment had ons iets heel belangrijks geleerd. Namelijk, dat afbeeldingen op  
een statistisch significante manier te matchen zijn aan de BSR-leefstijlen.  
De volgende vraag was: kunnen we dit ook automatiseren?

EEN EERSTE 
VERKENNING

KUNNEN WE 
FOTO’S ECHT 
MATCHEN 
AAN ONS 
MODEL?

EXTRAVERT

GROEPEGO

INTROVERT

Vrijheid Harmonie

Controle Veilig

Bij het maken van de BSR Quality 
Planner vroegen we consumenten om 
mediamerken te omschrijven ‘alsof 
het een persoon was’. Dat wil zeggen: 
welke waarden, ‘imagowoorden’ en 
persoonskenmerken het beste bij 
dat merk pasten. De analyse van die 
antwoorden leverde de basis voor de 
BSR Quality Planner. Een soortgelijke 
aanpak lag aan de basis van dit project, 
alleen vroegen we nu respondenten om 
‘het leven’ te beschrijven. Dat leverde 
een hele mooie set trefwoorden op, 
die inderdaad het hele spectrum aan 
emoties omvatten.

DE EERSTE EXPERIMENTEN

https://unsplash.com/


Voor mensen die zich bezighouden met het automatisch herkennen van gezichten of 
objecten op foto’s klinkt dat niet indrukwekkend. Maar bedenk dat het hier niet gaat om 
het herkennen van een stoel of een auto, maar om het koppelen van een sfeer of een 
gevoel aan een afbeelding. Dat is voor een computer nou eenmaal een stuk moeilijker. 
Het neurale netwerk dat hiervoor nodig is kent meer lagen dan een netwerk voor 
objectherkenning en daardoor inherent een lagere nauwkeurigheid.

Wat belangrijker is: het algoritme matcht altijd op dezelfde manier en is dus veel 
objectiever dan een menselijke BSR-expert. De nauwkeurigheid is ook consistent hoog. 
Bij categorisering van foto’s door mensen zien we heel veel variatie, niet alleen van mens 
tot mens, maar ook van moment tot moment. Door deze menselijke inconsistenties uit 
het systeem te halen kunnen we zekerheid en voorspelbaarheid creëren; twee zaken die 
in de huidige marketing- en uitgeverswereld bijzonder belangrijk zijn.

Tegelijkertijd blijft de menselijke sanity check altijd belangrijk. We zijn nog lang niet 
zover dat we een algoritme autonoom laten bepalen welke afbeelding er bij een artikel 
of in een advertentie moet komen. Daarvoor zijn inzicht, gevoel en ervaring nodig van 
redacteuren en geschoolde BSR-experts.

De eerste resultaten waren dus veelbelovend. Maar om een bruikbaar model te kunnen 
bouwen moesten we de herkenning nog automatiseren. En, niet onbelangrijk, eerst 
bewijzen dat onze eerste test voorspellende waarde had voor alle afbeeldingen die we 
mogelijk zouden kunnen invoeren.

Om dit te kunnen testen gingen we weer uit van de 1500 beelden die door onze 
respondenten waren bekeken. 150 van de beelden zetten we apart als validatieset, 
de rest gebruikten we als trainingsdata voor een machine learning-algoritme. 
Het resultaat? Tegen de 70% nauwkeurigheid.

VALIDATIE VAN 
HET MODEL

NAUWKEURIG 
EN CONSISTENTER 
DAN EEN EXPERT DE MENSELIJKE CHECK BLIJFT BELANGRIJK
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MINI-INTERVIEW 
DENNIS HOOGERVORST

“Dát het van invloed gaat zijn en dat het marketeers kan helpen 
om hun werk makkelijker, zorgvuldiger of grootschaliger kan 
doen moge duidelijk zijn. Vanaf de zijlijn volg ik het met grote 
belangstelling, dankzij Netflix-aanrader Black Mirror ook met 
enige zorg.”

“Eerlijk gezegd was dat geen doel en waarschijnlijk ook een 
te hoge verwachting. Wat mij betreft was dit een kleinschalig 
experiment om te kijken of het mogelijk zou zijn om te kijken of 
de emoties die afbeeldingen kunnen oproepen te voorspellen zijn, 
bovendien een manier om eerste ervaring met AI op te doen.  
Er bleek zelfs meer mogelijk te zijn dan dat, dus wie weet waar  
we uit gaan komen.”

“Hoe zijn de learnings te implementeren en praktisch toepasbaar 
te maken, hoe overtuig je redacties dat ze hiermee hun voordeel 
kunnen (of moeten) doen? Maar misschien wel de belangrijkste 
conclusie op basis van mijn eerste stappen op AI-gebied is dat 
de menselijke factor van groot belang is en blijft, zeker als het 
om creativiteit gaat. De technologie kan ons helpen, maar ons 
niet vervangen. Nog niet tenminste. Wellicht is deze ervaring 
simpelweg een leerzame ervaring, nu door naar de volgende?”

Hoe denk je dat 
AI marketing gaat 

veranderen de 
komende jaren?

Welke concrete 
invloed zal het 

geautomatiseerd 
labelen van beelden 

hebben op de bottom 
line van Sanoma?

Welke volgende 
stappen voorzie je 

bij Sanoma, op basis 
van de ervaring uit dit 

project?

Senior consultant B2B Strategy & Insights SANOMA



Dit geeft veel ruis in de trainingsdata en verklaart deels waarom ons algoritme ineens zo 
aan nauwkeurigheid inboette. Een ander probleem waren generieke afbeeldingen, zoals 
productafbeeldingen die geen of weinig emotionele elementen bevatten. Zonder context 
of sfeer is een foto lastig aan een merk te koppelen.

Door deze twee factoren was het koppelen van beeld aan mediamerk in eerste instantie 
erg lastig. De specialisten van Triple wisten dit probleem op te lossen door inzet van 
outlierdetectie: het opsporen van de uitzonderingen in de dataset. Het resultaat hiervan 
waren vier datasets die het algoritme lieten zien wat deze vier mediamerken van elkaar 
onderscheidde.

Na deze essentiële laatste stap zijn we waar we wilden zijn. We hebben een bruikbare, 
consistente manier ontwikkeld om een nieuwe afbeelding, via ons BSR-model, te 
koppelen aan een mediatitel. Met deze tool kunnen redacties en adverteerders beter 
geïnformeerde keuzes maken in hun beeldgebruik en dus relevanter zijn voor hun lezers. 
Door de trainingsset continu aan te vullen met nieuwe data, zal de nauwkeurigheid alleen 
maar toenemen.

DE LAATSTE, 
BESLISSENDE STAP

KOPPELEN AAN EEN MEDIAMERK: 
IS HET MOGELIJK?
Hoewel het koppelen van een beeld aan een BSR-leefstijl op zich een mooi resultaat 
was, lag daar niet ons einddoel. Sanoma was vooral geïnteresseerd in de match tussen 
beeld en mediamerk. Daarom stuurden ze ons een groot aantal afbeeldingen die ze de 
afgelopen jaren hadden gebruikt in vier tijdschriften of bijbehorende websites: Libelle, 
Nouveau, Margriet en Flair.

Hoe meer trainingsdata je hebt, hoe beter je machine wordt. Zo luidt de algemene  
wet van machine learning. Alleen leek hier in eerste instantie het omgekeerde waar:  
de combinatie van datasets maakte dat ons algoritme juist slechter werkte.

Op zoek naar de oorzaak daarvan, kwamen we erachter dat het beeldgebruik in 
tijdschriften wel eens overlapt. Met andere woorden: Libelle, Margriet, Nouveau en 
Flair gebruiken soms dezelfde foto’s, of foto’s die op elkaar lijken. 

DE NAUWKEURIGHEID ZAL ALLEEN MAAR TOENEMEN



Het ontwikkelde algoritme laat jou als contentmaker zien waar in het BSR-model een 
bepaalde afbeelding zich waarschijnlijk bevindt. Het geeft je als het ware een manier om 
door de ogen van je doelsegment te kijken naar een afbeelding. Wat het niet doet, is zich 
uitspreken over wat je positionering zou moeten zijn. Dit is een strategische keuze die 
eerst door menselijke marketeers gemaakt moet worden.

JE MOET HEEL GOED WETEN WAT JE (GEWENSTE) POSITIONERING IS

Zoals we zagen toen we aan het werk gingen met onze eerste dataset uit de ‘echte 
wereld’, is de kwaliteit van de trainingsset bepalend voor het succes van het algoritme. 
Hoe specifieker de vraag is die je aan kunstmatige intelligentie stelt, hoe nuttiger 
het antwoord. Maar iedere specifieke vraagstelling vereist weer zijn eigen, goed 
opgeschoonde, trainingsdata. Wil je deze technologie dus toepassen op een ander domein 
of voor andere titels, dan zul je hem dus eerst opnieuw moeten trainen.

HET STAAT OF VALT MET GOEDE TRAININGSDATA

Toen we ons eerste experiment uitvoerden, downloadden we 28.000 foto’s die voor ons 
gevoel iets met ‘het leven’ te maken hadden. Het sleutelwoord hier is ‘gevoel’. Maar er zijn 
ook heel veel beelden waar helemaal geen gevoel in zit. Foto’s van anonieme gebouwen of 
losse producten triggeren mensen bijvoorbeeld niet of nauwelijks op emotioneel niveau. 
Het is dan ook heel erg moeilijk om dit soort afbeeldingen te koppelen aan een leefstijl. 
Voor mediamerken, die altijd doelbewust op zoek zijn naar emotionele triggers in beelden, 
is dat niet zo’n probleem. Een klein experiment met beeldmateriaal van een bestaande 
klant liet zien dat ons algoritme niet werkt met productafbeeldingen die genomen zijn in 
een neutrale omgeving. 

HET WERKT NIET BIJ ALLE FOTO’S
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Alle contentmakers kennen het probleem: je hebt een stuk of vijf mogelijk bruikbare 
beelden voor een advertentie of andere uiting. Aan jou de taak om te kiezen wat ‘de beste’ 
is. In digitale media zou je dan verschillende versies van je uiting testen, maar in print 
moet het in één keer goed zijn. Deze technologie zal je in de toekomst helpen de foto te 
kiezen die het best past bij je gekozen positie in het BSR-model.

BEELDSELECTIE

Ook het produceren van fotografie is tot nu toe vaak een kwestie van gevoel. Maar met 
deze technologie zou een fotograaf in principe al tijdens een fotosessie kunnen zien of de 
gemaakte beelden passen bij het medium waar ze voor bedoeld zijn.

BEOORDELEN VAN NIEUWE FOTOGRAFIE

Niet alleen voorspellend, maar ook als historische analysetool kan ons algoritme nuttig 
zijn. Een grafiek die marketeers, redacties en managers laat zien hoe goed de gekozen 
beelden uit het verleden bij de positionering passen. Dit kan een nuttig instrument 
zijn voor het bewaken van de merkstrategie. Zo kan bijvoorbeeld gecheckt worden of 
de foto’s die op de website gebruikt worden daadwerkelijk passen bij de waarde en 
uitstraling van het betreffende merk.

DIAGNOSE EN CONTENT AUDITS

Een video bestaat uit meerdere beelden per seconde. Al deze afzonderlijke frames 
kunnen we analyseren. Zo wordt al tijdens de montage duidelijk hoe de emotionele 
‘reis’ er uitzien die de kijker van een film doormaakt. Een maker kan daarbij bewust 
één bepaalde emotie of leefstijl uitlichten, of juist proberen in een televisiecommercial 
verschillende segmenten aan te spreken.

VIDEO-ANALYSE

PRAKTISCHE
TOEPASSINGEN
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Dit project kon alleen tot stand komen door het mengen van drie onmisbare 
elementen. Allereerst was er natuurlijk Sanoma, een mediabedrijf met een enorme 
contentdatabase en heel veel kennis over hoe, wat en waarom mensen kijken en lezen. 
Hun drive om iedere dag relevanter te worden voor lezers én adverteerders was, net als 
bij de BSR Quality Planner, het begin van het verhaal.

Voor het creëren van bruikbare (online) toepassingen van machine learning en 
kunstmatige intelligentie heb je een specialist nodig die niet alleen de technologie 
beheerst, maar ook een brede visie heeft op de inzet en het nut van die technologie.  
Zo’n specialist, en een inspirerende sparringpartner, vonden we in Triple.

Tot slot leverden we zelf het derde sleutelingrediënt: ons BSR-model. Technologie kan 
zelfstandig bepalen of afbeelding X wel of niet bij een gegeven dataset past. Maar als je 
het daarbij laat, zal op menselijk niveau altijd het ‘waarom’ ontbreken. Het BSR-model 
vormt de koppeling tussen het binaire ‘ja’ of ‘nee’ van de technologie en de creatieve 
ideeën van marketeers, bladmanagers, redacteuren, fotografen en vormgevers.

UNIEKE SAMENWERKING: 
3 ONMISBARE ELEMENTEN
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Een aspect van machine learning waar mensen moeilijk mee om kunnen gaan, is dat we 
nooit precies kunnen weten waarom een algoritme een bepaalde conclusie trekt. Ook 
tijdens dit onderzoekstraject kregen we regelmatig de vraag: wat maakt nu dat deze foto 
bij deze leefstijl wordt ingedeeld? En ook hier is het antwoord: we weten het niet precies.

Niettemin is het nuttig voor mediamakers om te weten hoe ze de BSR-indeling van 
een beeld kunnen beïnvloeden. Bij Triple hebben ze daarom een analyse gemaakt die 
kan helpen bij het begrijpen van het algoritme. Objectherkenning speelt daarin een 
belangrijke rol. Bepaalde voorwerpen, zoals een attachékoffer of een lolly, hebben een 
sterke gevoelswaarde. Vervolgens is het belangrijk of er mensen op een foto staan en zo 
ja, hoeveel. Zijn ze samen? Lachen ze? Is er een associatie met ‘familie’? Dit zijn allemaal 
aspecten waarvan we inmiddels zeker weten dat ze de BSR-positionering van een beeld 
beïnvloeden.

Bij wijze van experiment ontwikkelde Triple een website die makers moet helpen om 
beelden te maken die beter bij de gekozen positionering passen. Echter, om zo’n tool 
operationeel inzetbaar te maken is er nog veel meer onderzoek nodig. 

WAT MAAKT EEN FOTO 
ROOD, GEEL, GROEN OF 
BLAUW?
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Het hier besproken model is ontwikkeld om te voorspellen waar een afbeelding valt in 
het BSR-model. De training van het model is gedaan op basis van de mediamerken van 
Sanoma. Om de technologie breder toepasbaar te maken, en daarmee ook commercieel 
breder inzetbaar, moeten we op zoek naar veel meer toepassingsgebieden en 
trainingsdatabases.

BREDERE TOEPASBAARHEID

Triple bouwde BSR-iMatch. Dit is een online tool, die willekeurige afbeeldingen beoordeelt 
op inhoudelijke kenmerken en voorziet van tags. Deze tool kan ook basisemoties en 
BSR-leefstijlen koppelen aan een afbeelding en contentmakers zelfs adviseren bij het 
uitkiezen en aanpassen van afbeeldingen. Het breder bruikbaar en beschikbaar maken 
van deze tool staat hoog op onze prioriteitenlijst.

ONTWIKKELEN ONLINE TOOL

Voordat we BSR-iMatch breder toepasbaar kunnen maken, moeten we nog veel meer 
ervaring opdoen. Dat willen we het liefst doen in zo veel mogelijk verschillende sectoren 
en voor zo veel mogelijk verschillende doelgroepen. Inmiddels zijn we met een aantal 
van onze bestaande klanten, en met een aantal nieuwe partners, in gesprek over de 
mogelijkheden.

SAMENWERKEN MET BEDRIJVEN UIT ANDERE BRANCHES

VOLGENDE STAPPEN



BSR-iMatch

Sleep je bestand 
hierheen...

Resultaat
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Disclaimer: met uiterste zorg hebben wij aan de samenstelling en de inhoud van dit e-book gewerkt. 
Desalniettemin aanvaardt MarketResponse geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de samenstelling 
van deze uitgave, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. 

Er kunnen geen rechten, van welke aard dan ook, ontleend worden aan de samenstelling en de inhoud van dit e-book.

Al lang voordat telefoons internetbrowsers hadden, waren de oprichters van Triple bezig 
media met allerlei creatieve technieken bij consumenten te krijgen. Tegenwoordig is 
Triple de digitale partner voor een groot aantal A-merken. Binnen langdurige partnerships 
levert Triple holistische concepten die strategie, development, design en hosting 
omvatten. De snel veranderende digitale wereld mag voor sommigen dan chaotisch ogen, 
Triple voelt zich er thuis. Samen met hun klanten wagen ze zich in de digitale storm en 
creëren zakelijke kansen met technologie als virtual reality en AI. 

Sanoma informeert, inspireert en verbindt door met redactioneel vakmanschap het 
beste verhaal te brengen en dat, door data-expertise, op het juiste moment, aan het 
juiste publiek te laten zien. Een crossmediaal portfolio stelt Sanoma in staat bijna elke 
consument in Nederland te bereiken. Door direct contact met lezers, kijkers, gebruikers 
en bezoekers haalt Sanoma veel kennis in huis.
Dit biedt veel toegevoegde waarde voor de zakelijke partners. Perfect passende 
combinaties en creatieve oplossingen stellen hen in staat hun doelgroepen effectief te 
bereiken en daarmee hun doelstellingen te realiseren.

Wij helpen organisaties duurzaam ontwikkelen op basis van betekenisvolle informatie. 
We helpen commerciële organisaties meer maatschappelijk en maatschappelijke 
organisaties meer marktgericht te handelen: business met een maatschappelijk hart.
Vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid en een multidisciplinaire aanpak bieden we je 
inzicht in mensen, merken, markten en de maatschappij. Met een frisse blik van buitenaf 
laten we je kansen zien die je eerder niet zag. Altijd onderbouwd met data. Dat geeft jou 
richting, waardoor jij de volgende stap kunt zetten in groeistrategie, (merk)positionering, 
conceptontwikkeling, digitale transformatie, customer experience of interne organisatie. 

OVER ONS
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