
Server Side GTM
De toekomst van dataverzameling 
voor webshops

https://inventus.online/
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Is dit een bekend gezicht voor jou? Kr�g j� ook steeds minder
data binnen op jouw Facebook pixel, Pinterest pixel of in jouw
Google Analytics (4) rapportages? Mogel�k komt dit doordat
een aanzienl�ke groep van jouw bezoekers ervoor kiest om
third-party cookies te blokkeren. 

In deze whitepaper lees je meer over wat deze verloren
data precies is en hoe het probleem ontstaat, waarom je
deze data juist weer wilt terugkr�gen en tenslotte hoe
de Google Tag Manager server side oplossing hieraan
kan b�dragen. Daarnaast lees je meer over de voor- en
nadelen van een server-side Google Tag Manager
implementatie voor jouw webshop.
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Allereerst is het belangr�k om te weten wat cookies z�n.
Cookies z�n kleine gegevensbestandjes die worden
opgeslagen op jouw apparaat (computer, mobiel of tablet). In
die gegevensbestandjes staan stukjes informatie over jouw
voorkeuren. Denk aan zaken als jouw voorkeurstaal waarin de
website ingesteld staat en persoonl�ke interesses die worden
doorgegeven aan advertentieplatformen. Allereerst is het
belangr�k om te weten wat het verschil is tussen first-party
cookies en third-party cookies. 

Verschil third-party cookies en
first-party cookies
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First-party cookies worden first-party genoemd omdat
deze worden gecreëerd door, en opgeslagen op het
domein wat je bezoekt. Bezoek je b�voorbeeld de
website van bol.com? Dan worden de cookies
opgeslagen onder het bol.com domein. Vaak z�n deze
first-party cookies voor het verbeteren van
gebruiksgemak. Denk b�voorbeeld aan dat je ingelogd
bl�ft in je eigen account, je taalkeuze wordt opgeslagen
en de producten in je winkelwagen bewaard bl�ven b�
meerdere afzonderl�ke bezoeken.

B� third-party cookies ligt dit anders, hier worden 
namel�k cookies gecreëerd door derde part�en. Denk 
hierb� aan de techgiganten Google en Facebook, welke 
elk hun eigen advertentiepixel hebben die webshop 
eigenaren kunnen implementeren in hun webshop. Op 
deze w�ze wordt er data verzameld voor een derde 
part� door middel van een extern javascript. Deze data is 
vervolgens niet alleen beschikbaar voor de 
webshopeigenaar die het heeft geïmplementeerd in z�n 
of haar webshop, maar ook voor andere adverterdeers 
die dezelfde cookie gebruiken. 

First Party Cookies

Third Party Cookies
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Kortom, first-party cookies bevatten dus vaak informatie
die uniek is voor de eigenaar van een webshop, terw�l
third-party cookies vaak interessant z�n voor meerdere
part�en gezien het commercieel belang. Beide soorten
cookies worden standaard ondersteund door alle
browsers, echter is de mate van blokkering de laatste
t�d wel sterk veranderd. Zo worden first-party cookies
vaak nog standaard geaccepteerd maar z�n er meerdere
browsers die de optie bieden om third-party cookies te
blokkeren of zelfs standaard blokkeren. Juist dit laatste is
de reden dat er steeds minder data binnenkomt op jouw
Facebook pixel, Google Ads account en Google
Analytics rapportages. 

Browser support en blokkeren van cookies
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Verschil third-party cookies en
first-party cookies



"Ik kijk toch nooit in 
Facebook Analytics""Ik kan mijn omzet 

statistieken toch terug 
vinden in mijn eigen CMS?"

“Ik gebruik de Google Ads 
rapportages toch niet, ik kijk 

wel in Google Analytics!”

Grote kans dat je één van deze gedachten wel eens gehad
hebt. En hoewel ze tot op zekere hoogte waar kunnen z�n, je
kan er ook voor kiezen om zelf niet in deze data te k�ken, is het
toch nuttig dat deze data volledig is. Dit omdat deze data niet
alleen wordt gebruikt voor analysedoeleinden van jou als
gebruiker, maar juist ook voor het advertentieplatform! Dat zit
zo:

Waarom is de verminderde data
een probleem voor mij?
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Net als wanneer j� een verkoper in een fysieke winkel zal
zetten die getraind moet worden om goed producten te
verkopen zal een advertentieplatform een algoritme inzetten
wat moet worden getraind. Dit trainen gebeurt door middel
van het b�houden van conversieverhogende acties. De
belangr�kste hierb� is natuurl�k een aankoop zelf, immers dan
weet het algoritme dat er geld in het digitale laatje is gekomen. 

Andere acties die hier aan b�dragen, b�voorbeeld het
toevoegen van een product in het winkelwagentje, kunnen ook
worden b�gehouden om het algoritme verder te trainen.

Hoe meer van deze informatie een algoritme binnen 
kr�gt, hoe beter h� getraind zal worden en hoe beter h� 
in staat zal z�n om de juiste mensen te vinden voor jouw 
advertenties. Echter, door de blokkering van third-party 
cookies komt er in z�n totaliteit minder data binnen. 
Minder data leidt tot een minder goed getraind 
algoritme, en uiteindel�k dus tot mindere prestaties.
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Waarom is de verminderde data
een probleem voor mij?



Nu je weet waarom het zo belangr�k is om deze
dataverzameling weer op orde te kr�gen vraag je je vast af,
hoe zorg ik daar weer voor? Hiervoor is Google Tag Manager
Server Side een aangewezen oplossing!

Waar in de oude situatie jouw data wordt verzameld via third-
party bronnen vormt jouw eigen trackingserver hier de
oplossing. In essentie gebeurt er nu het volgende: een
bezoeker komt binnen op jouw webshop, bestelt iets en
gedurende dit proces is er een third-party (b�voorbeeld Google
Ads, Google Analytics en/of Facebook) die dit proces b�houdt.
Echter, vele browsers blokkeren deze third-party bronnen en
blokkeren dus het verzamelen van deze data. 

Jouw dataverzameling weer
completer met Google Tag
Manager Server Side
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B� de Server Side oplossing wordt er een dataverzameling
‘tussenstation’ gemaakt in de vorm van een trackingserver
waar de data eerst wordt verzameld. Vervolgens bepaal j� zelf
welke data er weer wordt doorgezet naar de techgiganten.
Doordat je deze trackingserver op jouw eigen subdomein kunt
plaatsen, dus b�voorbeeld data.jouwdomein.nl, zullen
browsers dit zien als first-party dataverzameling en is de kans
op blokkeren hiervan een stuk kleiner. 

Oude situatie: zonder Server Side GTM
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Jouw dataverzameling weer
completer met GTM Server Side



Hierdoor kan je dus allereerst weer meer data verzamelen, en
dus het algoritme weer beter trainen, en daarnaast bepaal j�
zelf welke informatie er wel of niet wordt doorgezet!
B�komende urgentie b� het toepassen van een server side
oplossing is dat een browser als Safari op dit moment al
standaard third-party cookies blokkeert en de browser van
Google (Chrome) dit ook gaat doen eind 2023. 

Nieuwe situatie: met Server Side GTM
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Jouw dataverzameling weer
completer met GTM Server Side



Zoals je al begrepen hebt vormt jouw trackingserver dus een
‘tussenstation’ voor jouw dataverzameling. In wezen is dit
tussenstation uiteindel�k de plek die de data weer herverdeeld
over de verschillende platformen waar je het heen wilt sturen.
Via de reguliere Google Tag Manager container geef je aan dat
de data eerst naar een servercontainer moet worden gestuurd.
In de Server Side container maak je vervolgens een ‘client’ die
jouw dataverzoek ontvangt. Vanuit die client kan je weer jouw
data gaan verdelen naar meerdere platformen. 

Hoe werkt Google Tag Manager
Server Side?
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Heb je b�voorbeeld data die naar meerdere platformen wordt
gestuurd, maar voor elk platform net een ander format dienen
te kr�gen? Dan heb je b� de Server Side oplossing maar één
verzoek en een ontvangende client nodig, in plaats van
meerdere third party javascript codes die in essentie dezelfde
data verzamelt. Dit komt ook de performance van jouw
webshop ten goede. 

Goed voorbeeld is b�voorbeeld transactiedata, deze wil je naar
Google Analytics, Google Ads en de Facebook pixel sturen. In
een reguliere container kr�g je hiervoor drie soorten javascript
code geïnjecteerd in jouw website, in de server side oplossing
is er slechts één soort javascript code injectie nodig, en kan de
client die de gegevens ontvangt deze ook weer verder
doorgeven (in het juiste format) naar de andere benodigde
platformen.

Hoe werkt Google Tag Manager
Server Side?
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Dataverzameling weer completer
Zelf de controle welke data er wel/niet wordt doorgezet 
Betere performance van jouw webshop
Goed voorbereid op de toekomst wanneer third-party
cookies zullen worden geblokkeerd
Mogel�kheid tot offline conversies (vanuit fysieke winkel)
door te schieten naar advertentieplatformen en Analytics

Tracking via Google Tag Manager Server Side kent een
aantal voordelen:

De voor- en nadelen van Google
Tag Manager Server Side

Waar een browsercontainer gratis is, is de server side
oplossing dat niet, je betaalt per hit en afhankel�k van de
grootte van je webshop kan dat met onze oplossingen
tussen de €20 - €100 z�n
Het is uiteindel�k niet direct een oplossing om
privacyvriendel�k te z�n, maar bied je wel de mogel�kheden
om hier zelf meer invloed op uit te oefenen.

Echter z�n er (op het moment van schr�ven) ook nog
een aantal minpunten op te noemen:

14



Samengevat: waarom kiezen voor
Google Tag Manager Server Side?
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B� onze klant Giants Live zien w� een st�ging in
dataverzameling tot wel 35%!

St�ging in dataverzameling

Wanneer je overschakelt op volledig server-side meten 
 scheelt dat tot wel 3 seconden aan laadt�d voor je webshop!

Verminderde belasting webshop

Google Chrome geeft aan per eind 2023 cookies te gaan
blokkeren, Safari en andere browsers z�n al (deels) om.

Voorbereid op de toekomst

Via GTM Server Side kan je niet alleen maar online data
verzamelen, maar ook offline data koppelen!

Onbegrensde mogel�kheden

Door het verm�den van third-party javascript bepaal je zelf in
jouw server welke data wel en niet mag worden doorgezet.

Privacyvriendel�ker te werk gaan

https://giants-live.com/


In het steeds veranderende trackinglandschap wordt het voor
online marketeers steeds ingewikkelder om een goede
dataverzameling te waarborgen. Google Tag Manager's server
side oplossing biedt een toekomstbestendige w�ze van
dataverzameling en zal daarom vroeg of laat de standaard
worden. Bereid je dus voor en ga nu aan de slag met server
side tracking!

Conclusie

Neem contact op met Rick voor meer informatie over
Server Side Tracking via Google Tag Manager.

Meer weten?

info@inventus.online

074 - 8200 900
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