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Management	  summary	  

Meer	  1jd	  voor	  uw	  vak,	  minder	  gedoe.	  	  

U	  hebt	  voor	  marke1ng	  gekozen	  omdat	  u	  uw	  (poten1ële)	  

klanten	  iets	  moois	  aan	  wilt	  bieden.	  Hun	  leven	  mooier	  of	  

beter	  wilt	  maken.	  En	  omdat	  u	  het	  fantas1sch	  vindt	  om	  

de	  perfecte	  combina1e	  van	  doelgroep,	  boodschap	  en	  

kanalen	  te	  bepalen.	  	  

U	  heeE	  waarschijnlijk	  niet	  voor	  marke1ng	  gekozen	  om-‐

dat	  u	  er	  dagelijks	  behoeEe	  aan	  heeE	  om	  uw	  1jd	  te	  

besteden	  aan	  het	  op	  orde	  brengen	  en	  houden	  van	  uw	  

prospect-‐	  en	  klantgegevens.	  Toch	  is	  het	  verstanding	  om	  

hier	  wel	  aandacht	  aan	  te	  geven.	  	  

In	  deze	  whitepaper	  krijgt	  u	  zes	  slimme	  sugges1es	  om	  

uw	  marke1ng	  ac1viteiten	  nog	  effec1ever	  te	  maken.	  En	  

met	  de	  juiste	  hulp	  houdt	  u	  nog	  extra	  1jd	  over	  voor	  uw	  

vak.	  
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“Er	  is	  geen	  goede	  marke/ng	  zonder	    
goede	  datakwaliteit!”	  	  

Diana	  Janssen,	  directeur	  DDMA	  brancheorganisa5e	  

voor	  dialoogmarke5ng	  



Sugges1e	  1:	   
Segmenteer	  op	  basis	  
van	  correcte	  gegevens	  
Kent	  u	  uw	  klant:	  Hoe	  waardevol	  (of	  eigenlijk	  waarde-‐

loos)	  is	  een	  segmenta1e	  gebaseerd	  op	  slechte	  klant-‐

gegevens?	  

A’dam,	  hoe	  schrijf	  je	  dat?	  	  

Waarschijnlijk	  kunt	  u	  zich	  er	  zelf	  wel	  een	  voorstelling	  

van	  maken.	  U	  analyseert	  uw	  klantgegevens	  om	  inzicht	  

te	  krijgen	  in	  uw	  ‘sweet	  spot’.	  Wat	  zijn	  de	  iden1ficerende	  

kenmerken	  van	  mijn	  meest	  waardevolle	  klanten	  en	  hoe	  

zien	  mijn	  verliesgevende	  klanten	  eruit?	  Stel	  u	  beperkt	  

uw	  analyse	  in	  eerste	  instan1e	  tot	  Amsterdam	  en	  filtert	  

dan	  ook	  alle	  klanten	  uit	  uw	  set	  die	  niet	  in	  ‘Amsterdam’	  

wonen.	  Achteraf	  blijkt	  dat	  uw	  medewerkers	  47	  verschil-‐

lende	  manieren	  hebben	  bedacht	  om	  Amsterdam	  te	  

schrijven.	  Die	  analyse	  kan	  de	  vuilnisbak	  in.	  Hopelijk	  

heeE	  u	  hierop	  niet	  een	  campagne	  van	  vijfentwin1g-‐

duizend	  euro	  gebaseerd.	  Dit	  lijkt	  een	  extreem	  voor-‐

beeld,	  maar	  het	  komt	  wel	  uit	  de	  dagelijkse	  prak1jk	  van	  

een	  klant.	  

!

Een	  prak5jkvoorbeeld	  

Een	  grote	  uitgever	  in	  Nederland	  wist	  dat	  veel	  van	  haar	  

klanten	  meerdere	  malen	  in	  haar	  systeem	  voorkwamen.	  

Er	  werd	  gekozen	  om	  deze	  klanten	  op	  basis	  van	  adres-‐

gegevens	  samen	  te	  voegen,	  

waarna	  de	  gegevens	  worden	  

gebruikt	  voor	  marke1ng-‐

analyses.	  Toen	  bleek	  dat	  men	  

bij	  deze	  ac1e	  bijvoorbeeld	  

alle	  bewoners	  van	  een	  ver-‐

zorgingshuis	  voor	  het	  gemak	  

allemaal	  op	  een	  hoop	  had	  

geveegd,	  heeE	  men	  meer	  

exper1se	  in	  huis	  gehaald.	  

!
Zo	  kunt	  u	  zelf	  de	  eerste	  stap	  zeBen	  

Er	  zijn,	  mede	  door	  de	  opkomst	  van	  cloud-‐compu1ng,	  nu	  

laagdrempelige,	  online	  oplossingen	  beschikbaar	  die	  u	  in	  

korte	  1jd	  en	  voor	  een	  laag	  bedrag	  kunnen	  helpen	  om	  de	  

gegevens	  van	  uw	  klanten	  te	  uniformeren,	  te	  stan-‐

daardiseren	  en	  daar	  waar	  nodig	  te	  corrigeren	  en	  aan	  te	  

vullen.	  Vaak	  kunt	  u	  er	  ook	  voor	  kiezen	  om	  op	  intelli-‐

gente	  wijze	  uw	  dubbele	  records	  te	  laten	  iden1ficeren	  en	  

samen	  te	  laten	  voegen.	  

Verdere	  informa5e	  

Hierdoor	  begint	  u	  uw	  analyse	  op	  basis	  van	  gegevens	  die	  

u	  kunt	  vertrouwen,	  zodat	  u	  ook	  uw	  conclusies	  kunt	  

vertrouwen.  
 
>	  Zien	  wat	  er	  allemaal	  mogelijk	  is 
>	  Uw	  eigen	  gegevens	  als	  proef	  laten	  opschonen  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Sugges1e	  2:	  Web-‐for-‐
mulieren	  2.0	  
 
Webformulieren	  2.0:	  juiste	   
gegevens	  voor	  u,	  gemak	  

voor	  uw	  prospect	  

De	  drempel	  verlagen	  

Binnen	  marke1ng	  gaat	  de	  

discussie	  veelal	  over	  het	  aantal	  velden	  dat	  een	  formulier	  

mag	  hebben.	  Wanneer	  haakt	  iemand	  af?	  Hoeveel	  kun	  je	  

vragen	  voor	  de	  content	  die	  je	  terug	  geeE?	  Een	  dilemma	  

dat	  enkel	  met	  conversietesten	  valt	  te	  beantwoorden.	  

Slechts	  zelden	  wordt	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  ge-‐

bruiksvriendelijkheid	  van	  het	  formulier,	  terwijl	  daar	  juist	  

veel	  valt	  te	  winnen.	  Waarom	  moet	  ik	  zelf	  mijn	  geslacht	  

aangeven	  als	  mijn	  voornaam	  Vincent	  is?	  Er	  bestaan	  in	  

Nederland	  geen	  meisjes	  met	  de	  voornaam	  Vincent.	  

Waarom	  moet	  ik	  vaak	  nog	  mijn	  volledige	  adres	  invullen,	  

terwijl	  dit	  met	  een	  postcode	  huisnummer	  combina1e	  in	  

een	  frac1e	  van	  de	  1jd	  en	  moeite	  kan?	  Het	  kan	  tegen-‐

woordig	  een	  stuk	  makkelijker,	  al	  weet	  nog	  lang	  niet	  

iedereen	  dat.	  

De	  waarde	  verhogen	  

	  Een	  ander	  deel	  dat	  in	  de	  discussie	  vaak	  onderbelicht	  

blijE	  is	  de	  opbrengst	  van	  het	  formulier.	  Het	  doel	  van	  

formulieren	  is	  tweeledig:	  om	  toestemming	  tot	  commu-‐

nica1e	  te	  vragen	  en	  om	  de	  juiste	  gegevens	  te	  verzame-‐

len	  om	  die	  communica1e	  vervolgens	  mogelijk	  te	  maken.	  

Gemiddeld	  zijn	  rond	  de	  30%	  

van	  de	  gegevens	  die	  inge-‐

vuld	  worden	  niet	  bruikbaar.	  

Soms	  bewust	  fou1ef	  inge-‐

vuld,	  soms	  onbewust.	  Dat	  

laatste	  had	  u	  hoe	  dan	  ook	  

graag	  voorkomen.	  Het	  eerste	  is	  nooit	  volledig	  uit	  te	  

sluiten,	  maar	  het	  is	  wel	  prebg	  als	  deze	  gegevens	  als	  

onbetrouwbaar	  worden	  gemarkeerd	  voordat	  ze	  in	  uw	  

email-‐applica1e	  of	  CRM-‐systeem	  terechtkomen.	  

Een	  prak5jkvoorbeeld	  

	  Op	  dit	  moment	  werken	  we	  met	  een	  groot	  Nederlands	  

mediabedrijf	  aan	  het	  invoeren	  van	  deze	  klantvrien-‐

delijke	  webformulieren	  voor	  hun	  verschillende	  labels	  en	  

websites.	  Het	  doel	  is	  om	  tot	  meer	  gemak	  voor	  de	  klant	  

te	  komen,	  terwijl	  de	  informa1e	  uit	  de	  formulieren	  direct	  

naar	  de	  gewenste	  systemen	  gaat.	  Volledig	  geformat-‐

teerd,	  gestandaardiseerd	  en	  gevalideerd	  -‐	  op	  dezelfde	  

wijze	  als	  zij	  dit	  bij	  hun	  call-‐centre	  agents	  doen.	  	  
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Zo	  kunt	  u	  zelf	  de	  volgende	  stap	  zeBen	  

Hoe	  u	  momenteel	  uw	  webformulieren	  ook	  maakt	  -‐	  

gebaseerd	  op	  uw	  content	  management	  systeem,	  een	  

formulieren	  oplossing,	  of	  als	  gegenereerd	  formulier	  

vanuit	  Salesforce.com	  -‐	  vaak	  kunt	  u	  op	  rela1ef	  een-‐

voudige	  wijze	  uw	  formulier	  verbeteren	  door	  klantvrien-‐

delijke	  invoervalida1e	  toe	  te	  voegen.	  Of	  dit	  nu	  is	  omdat	  

u	  het	  ook	  vervelend	  vindt	  om	  prospects	  voor	  de	  zeker-‐

heid	  tweemaal	  hun	  emailadres	  in	  te	  laten	  vullen	  of	  om-‐

dat	  u	  zeker	  wilt	  weten	  dat	  u	  niet	  achteraf	  alle	  namen	  op	  

de	  juiste	  manier	  van	  hoofdlefers	  moet	  voorzien	  voor-‐

dat	  u	  ze	  gebruikt	  voor	  gepersonaliseerde	  emails	  -‐	  de	  

reden	  maakt	  niet	  uit.	  Het	  effect	  telt.	  

Verdere	  informa5e	  

>	  Zelf	  werken	  met	  een	  interac1ef	  formulier 
>	  Zien	  wat	  er	  allemaal	  mogelijk	  is !

�  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Sugges1e	  3:	  Self-‐Ser-‐
vice	  Portal	  
Uw	  bestaande	  klanten	  beter	  bedienen	  
met	  een	  Self-‐Service	  Portal	  

Of	  het	  nu	  uit	  kostenoverwegingen	  is	  of	  om	  een	  hoger	  

serviceniveau	  aan	  uw	  klanten	  te	  bieden,	  veel	  organ-‐

isa1es	  werken	  momenteel	  aan	  een	  ‘mijn’	  omgeving.	  Het	  

opzefen	  van	  deze	  omgeving	  is	  meestal	  niet	  het	  grootste	  

probleem.	  Het	  vullen	  met	  de	  juiste	  inhoud	  wel.	  	  

De	  eerste	  uitdaging	  voor	  veel	  bedrijven	  is	  het	  bij	  elkaar	  

brengen	  van	  de	  juiste	  informa1e	  over	  een	  klant.	  In	  de	  

meest	  uitgebreide	  vorm	  wilt	  u	  uw	  klant	  inzicht	  geven	  in	  

zijn	  aankoophistorie,	  klachtenhistorie	  en	  klantgegevens,	  

zoals	  ze	  bij	  u	  bekend	  zijn.	  Om	  een	  klant	  een	  goed	  aan-‐

bod	  te	  doen,	  moet	  u	  minimaal	  weten	  wie	  die	  klant	  is	  en	  

welke	  producten	  hij	  of	  zij	  momenteel	  afneemt.	  

Een	  prak5jkvoorbeeld	  	  

Toen	  Independer.nl	  mijn.independer.nl	  ging	  lanceren	  

kwamen	  het	  integraal	  klantbeeld	  en	  datakwaliteit	  bove-‐

naan	  de	  to-‐do	  lijst	  te	  staan.	  Mijn.Independer.nl	  is	  een	  

digitale	  polismap,	  waar	  offertes	  en	  polissen	  te	  vinden	  

zijn.  

!
Aangezien	  Independer.nl	  24x7	  bereikbaar	  is,	  moest	  het	  

samenvoegen	  van	  gegevens	  van	  dezelfde	  persoon	  (bi-‐

jvoorbeeld	  bij	  een	  nieuwe	  offerte	  aanvraag	  met	  een	  

nieuw	  emailadres)	  volautoma1sch	  gaan.	  Door	  het	  in-‐

stellen	  van	  de	  juiste	  beslisregels,	  komen	  nu	  alle	  offertes	  

en	  polissen	  in	  de	  juiste	  map	  zodat	  de	  klant	  al	  zijn	  

gegevens	  bij	  elkaar	  heeE.	  Zo	  kan	  Independer.nl	  de	  juiste	  

adviezen	  geven,	  op	  basis	  van	  een	  volledig	  klantbeeld.	  

!
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“Het	  probleem	  van	  de	  dubbele	  klantnamen	  
was	  meteen	  duidelijk.	  Er	  waren	  bijvoorbeeld	  
twee	  mappen	  voor	  een	  klant.”	  

Mieke	  van	  Os	  Directeur	  BI,	  Marke5ng	  &	  Communica5e	  



Zo	  kunt	  u	  zelf	  de	  volgende	  stap	  zeBen	  

Wanneer	  uw	  organisa1e	  ook	  overweegt	  om	  een	  self-‐

service	  portal	  in	  te	  richten	  voor	  haar	  klanten,	  let	  u	  dan	  

op	  de	  volgende	  zaken:	  

• Hoe	  idenkiceer	  ik	  de	  klant?	  

• Hoe	  weet	  ik	  zeker	  dat	  de	  gegevens	  die	  ik	  toon	  ook	  bij	  deze	  

klantrela1e	  horen?	  

• Welke	  extra	  adviezen	  kan	  ik	  geven	  doordat	  ik	  een	  goed	  

inzicht	  in	  de	  klant	  heb?	  

• Hoe	  kan	  ik	  de	  beschikbare	  informa1e	  verder	  gebruiken	  

(bijvoorbeeld	  in	  het	  call-‐centre)?	  !
Verdere	  informa5e	  

>	  Interview	  Independer	  CustomerTalk 
>	  Customer	  Case	  Independer !

�  
 !

Sugges1e	  4:	  Voorbij	  
Excel	  
Campagne	  resultaten	  effec5ever	  verw-‐
erken	  -‐	  er	  is	  meer	  dan	  excel	  

Het	  echte	  werk	  gaat	  meestal	  pas	  beginnen	  nadat	  een	  

campagne	  is	  gaan	  lopen.	  Het	  crea1eve	  stuk,	  zoals	  de	  

visuals,	  de	  messaging	  en	  de	  doelgroepbepaling	  zijn	  

gedaan.	  Nu	  gaat	  het	  erom	  de	  verkregen	  contacten	  op-‐

1maal	  te	  benufen.	  Snelle,	  correcte	  en	  geperson-‐

aliseerde	  opvolging	  is	  belangrijk.	  Helaas	  komen	  resul-‐

taten	  nogal	  eens	  in	  verschillende	  vormen	  binnen:	  vis-‐

itekaartjes,	  handgeschreven	  leadformulieren	  of	  coupons	  

met	  onvolledige	  adresgegevens	  of	  onbekende	  namen.	  	  

Stap	  1:	  alles	  correct	  en	  eenduidig	  opslaan	  

Het	  invoeren	  van	  resultaten	  moet	  bij	  voorkeur	  zo	  

makkelijke	  mogelijk	  zijn	  en	  zo	  snel	  mogelijk	  gaan.	  Met	  

zo	  min	  mogelijk	  toetsaanslagen	  en	  zo	  min	  mogelijk	  kans	  

op	  menselijke	  fouten.	  Door	  invoervalida1e	  en	  sug-‐

ges1es	  te	  gebruiken	  kunt	  u	  tot	  wel	  de	  helE	  op	  invoer1jd	  

besparen,	  terwijl	  u	  tegelijker1jd	  zeker	  weet	  dat	  de	  in-‐

gevoerde	  gegevens	  correct	  zijn.	  

Stap	  2:	  uw	  nieuwe	  prospects	  samenvoe-‐
gen	  met	  bestaande	  leads	  en	  klanten	  

Voordat	  u	  gaat	  opvolgen	  is	  het	  prebg	  om	  te	  weten	  dat	  

u	  niet	  een	  bestaande	  klant	  las1g	  gaat	  vallen	  met	  een	  

aanbod	  voor	  een	  nieuwe	  klant.	  Dit	  heeE	  al	  heel	  wat	  

ontevreden	  klanten	  opgeleverd	  en	  onnodig	  call-‐center	  

verkeer	  veroorzaakt.	  Door	  uw	  nieuw	  verworven	  

gegevens	  geautoma1seerd	  te	  vergelijken	  met	  uw	  

bestaande	  klanten	  voorkomt	  u	  dit.	  Het	  kan	  natuurlijk	  

ook	  gebeuren	  dat	  u	  prospectlijsten	  vanuit	  verschillende	  
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plekken	  in	  de	  organisa1e	  krijgt	  aangeleverd,	  waaruit	  u	  

dan	  graag	  1	  ‘nefo’	  lijst	  samen	  zou	  willen	  stellen.	  Hier-‐

voor	  kunt	  u	  dezelfde	  aanpak	  toepassen.	  

Een	  prak5jkvoorbeeld	  

Het	  Wereld	  Natuurfonds	  (WWF)	  valideert	  alle	  door	  call-‐

centers	  teruggeleverde	  gegevens	  

alvorens	  ze	  worden	  ingelezen	  in	  haar	  

systemen.	  Alle	  informa1e	  die	  niet	  vol-‐

doet	  aan	  de	  gestelde	  en	  afgesproken	  

vereisten	  wordt	  teruggestuurd	  naar	  de	  

call-‐centers.	  Hierdoor	  stuurt	  WWF	  op	  

gegevenskwaliteit	  en	  kunnen	  zij	  zeer	  effi-‐

ciënt	  werken,	  waardoor	  een	  nog	  groter	  deel	  van	  do-‐

na1es	  kan	  worden	  besteed	  aan	  het	  goede	  doel.	  

Zo	  kunt	  u	  zelf	  de	  volgende	  stap	  zeBen	  

Voordat	  u	  de	  volgende	  keer	  automa1sch	  een	  excelsheet	  

of	  uw	  CRM-‐systeem	  opent	  om	  de	  bij	  een	  campagne	  

verkregen	  gegevens	  in	  te	  voeren,	  moet	  u	  weten	  dat	  er	  

makkelijkere	  en	  betere	  manieren	  zijn	  om	  dit	  klusje	  

geklaard	  te	  krijgen.	  Kijkt	  u	  eens	  naar	  de	  volledig	  geïnte-‐

greerde	  invoercontrole	  voor	  SAP	  CRM,	  Siebel	  CRM	  en	  

Salesforce.com.	  Combineer	  eenvoudig	  al	  uw	  campagne-‐

data	  in	  een	  set,	  en	  voorkom	  op	  deze	  manier	  dubbel	  

werk,	  ergernis	  bij	  klanten,	  dubbele	  mailings	  en	  bounces	  

of	  retourmail.	  Dan	  kunt	  u	  verder	  met	  het	  bedenken	  en	  

opzefen	  van	  effec1eve	  marke1ngcampagnes,	  wetende	  

dat	  uw	  gegevens	  op	  orde	  zijn.	  

!

Verdere	  informa5e	  

>	  Presenta1e	  WWF 
>	  Zien	  hoe	  het	  werkt 
>	  Zelf	  proberen  !
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Sugges1e	  5:	   
Personaliseren	  
Personaliseren:	  fout	  is	  ook	  meteen	  goed	  
fout	  

Het	  is	  fijn	  als	  een	  poten1ële	  leverancier	  de	  moeite	  

neemt	  om	  je	  persoonlijk	  aan	  te	  spreken.	  Mits	  goed	  uit-‐

gevoerd	  levert	  personalisa1e	  een	  forse	  conversiever-‐

hoging	  op.	  De	  meest	  gebruikte	  informa1e	  voor	  person-‐

alisa1e	  zijn	  voornaam	  en	  achternaam.	  Achternamen	  

kunnen	  in	  Nederland	  wat	  las1g	  zijn	  omdat	  een	  tussen-‐

voegsel	  zoals	  van	  met	  een	  kleine	  lefer	  wordt	  

geschreven	  bij	  een	  volledige	  naam:	  Vincent	  van	  Hunnik,	  

terwijl	  het	  bij	  een	  formele	  aanhef	  juist	  met	  een	  

hoofdlefer	  wordt	  geschreven:	  Geachte	  heer	  Van	  Hun-‐

nik.	  Mocht	  u	  ook	  campagnes	  voor	  België	  doen,	  dan	  is	  

het	  goed	  om	  te	  weten	  dat	  men	  daar	  de	  Van	  al1jd	  met	  

een	  hoofdlefer	  schrijE,	  tenzij	  u	  van	  adel	  bent.	  Dan	  ge-‐

bruikt	  u	  namelijk	  weer	  een	  kleine	  lefer.	  The	  devil	  is	  in	  

the	  details,	  zoals	  de	  Engelsen	  zeggen...	  

Het	  geslacht	  van	  een	  persoon	  wordt	  ook	  regelma1g	  

gebruikt.	  Personaliseren	  met	  een	  verkeerd	  

geslacht	  is	  vrijwel	  al1jd	  een	  directe	  reden	  

tot	  het	  weggooien	  van	  uw	  bericht	  en	  dit	  

terwijl	  in	  meer	  dan	  90%	  van	  de	  gevallen	  het	  

geslacht	  uit	  de	  voor-‐	  (zoals	  in	  Nederland)	  of	  

achternaam	  (zoals	  bijvoorbeeld	  in	  Polen	  en	  

Rusland)	  valt	  af	  te	  leiden.	  Een	  prak1jkvoor-‐

beeld	  Een	  grote	  bank	  kan	  in	  haar	  main-‐

frame	  systeem	  geen	  geslachtsaanduiding	  

kwijt	  en	  kan	  tevens	  namen	  enkel	  in	  

hoofdlefers	  opslaan.	  Voordat	  zij	  dus	  

bankpassen,	  brieven	  of	  emails	  produceren,	  

gebruiken	  zij	  eerst	  een	  datakwaliteitsoplossing	  om	  de	  

systeemgegevens	  aan	  te	  passen	  voor	  de	  menselijke	  lez-‐

er.	  

Zo	  kunt	  u	  zelf	  de	  volgende	  stap	  zeBen	  

Door	  uw	  campagne-‐	  of	  klantbestand	  geautoma1seerd	  

te	  laten	  controleren	  en	  aan	  te	  vullen,	  kunt	  u	  met	  een	  

gerust	  hart	  gepersonaliseerde	  campagnes	  sturen.	  Zo	  

kunt	  u	  zonder	  veel	  moeite	  wel	  de	  vruchten	  plukken	  van	  

gepersonaliseerde	  campagnes	  die	  zijn	  gebaseerd	  op	  

correcte	  en	  volledige	  gegevens	  van	  uw	  klanten	  en	  

prospects.	  

Verdere	  informa5e	  

>	  Zelf	  uw	  campagnebestand	  proberen  
>	  Probeer	  uw	  eigen	  naam	  in	  een	  webformulier 

� 	  9



Sugges1e	  6:	  Centraal	  
Klantbeeld	  
Centraal	  Klantbeeld	  -‐	  eindelijk	  staat	  de	  
klant	  weer	  centraal	  

In	  het	  integraal	  klantbeeld	  spelen	  de	  volgende	  drie	  fac-‐

toren	  een	  rol:	  uw	  klant,	  zijn	  of	  haar	  tevredenheid	  en	  uw	  

organisa1e.	  Door	  de	  toegenomen	  automa1sering	  is	  het	  

eerder	  las1ger	  dan	  makkelijker	  geworden	  om	  klanten	  

goed	  te	  bedienen.	  Natuurlijk	  hebben	  we	  tegenwoordig	  

systemen	  zoals	  polisadministra1es	  en	  CRM-‐pakkefen,	  

maar	  het	  nadeel	  is	  dat	  

deze	  systemen	  allemaal	  

met	  een	  eigen	  doel	  in	  

het	  leven	  zijn	  geroepen	  

en	  dat	  doel	  is	  vrijwel	  

nooit	  om	  het	  de	  klant	  of	  

de	  medewerker	  makke-‐

lijker	  te	  maken.	  Daar-‐

naast	  blijkt	  uit	  onder-‐

zoek	  van	  onder	  andere	  Gartner	  dat	  het	  investeren	  in	  

CRM-‐ach1ge	  oplossingen	  op	  zichzelf	  geen	  garan1e	  is	  

voor	  het	  beter	  bedienen	  van	  uw	  klant	  -‐	  en	  daar	  was	  het	  

u	  uiteindelijk	  wel	  om	  te	  doen.	  

Bij	  Sugges1e	  3,	  over	  Self-‐Service	  portals,	  kon	  u	  al	  lezen	  

wat	  het	  belang	  van	  goede	  klantgegevens	  is,	  net	  als	  het	  

toekennen	  van	  producten	  en	  offertes	  aan	  de	  juiste	  per-‐

soon.	  Dit	  is	  ook	  de	  essen1e	  van	  een	  integraal	  klant-‐

beeld.	  U	  wilt	  in	  staat	  zijn	  om	  over	  systemen	  heen	  uw	  

klant	  te	  herkennen,	  waardoor	  u	  deze	  gecombineerde	  

gegevens	  kunt	  gebruiken	  om	  hem	  of	  haar	  nog	  beter	  te	  

bedienen.	  

In	  deze	  herkenning	  zit	  meestal	  het	  grootste	  probleem.	  

Wie	  is	  wie	  in	  uw	  database?	  Toen	  ING	  met	  Postbank	  ging	  

fuseren	  hadden	  zij	  zeer	  vele	  CRM-‐systemen	  en	  zeer	  vele	  

klanten	  die	  minimaal	  tweemaal	  in	  zo’n	  systeem	  voork-‐

wamen.	  Met	  intelligente	  regels	  kunnen	  deze	  gegevens	  

ontdubbeld	  en	  samengevoegd	  worden,	  waarna	  dezelfde	  

regels	  er	  voor	  zorgen	  dat	  gegevens	  over	  systemen	  heen	  

met	  elkaar	  gesynchroniseerd	  blijven.	  U	  beschikt	  dan	  

over	  een	  zogenoemd	  ‘Gouden	  Record’:	  1	  plek	  waar	  alle	  

gegevens	  bij	  elkaar	  zijn	  gebracht,	  1	  set	  van	  gegevens	  

waar	  u	  op	  kunt	  vertrouwen.	  Of	  u	  ze	  nu	  gebruikt	  voor	  

campagnes,	  risico-‐analyses	  of	  segmenta1e.	  U	  weet	  zek-‐

er	  dat	  uw	  fundament	  of	  orde	  is.  
  !

!
!
!
!
!
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Een	  prak5jkvoorbeeld	  

De	  Koninklijke	  Nederlandse	  Voetbalbond	  (KNVB)	  heeE	  

een	  langdurig	  contract	  gesloten	  met	  Human	  Inference	  

voor	  de	  datakwaliteitscontrole	  in	  het	  nieuwe	  1cket-‐

ingsysteem.	  De	  soEware	  wordt	  geïntegreerd	  in	  het	  

nieuwe	  systeem	  van	  de	  KNVB,	  zodat	  voetbalfans	  een	  

nog	  betere	  service	  van	  de	  KNVB	  kunnen	  krijgen	  en	  de	  

veiligheid	  op	  de	  tribunes	  nog	  beter	  gegarandeerd	  kan	  

worden.	  De	  soEware	  van	  Human	  Inference	  matcht	  de	  

invoer	  van	  nieuwe	  data	  met	  de	  bestaande	  data	  in	  het	  

systeem.	  Hierdoor	  wordt	  onder	  andere	  gezorgd	  dat	  

voetbalfans	  niet	  meer	  dan	  één	  club-‐	  of	  seizoenskaart	  in	  

hun	  bezit	  kunnen	  krijgen	  en	  ontstaat	  een	  extra	  controle	  

op	  de	  aanvraag	  van	  club-‐	  of	  seizoenskaarten	  door	  sup-‐

porters	  met	  een	  stadionverbod.	  

Verdere	  informa5e	  

>	  Het	  Gouden	  Record  
>	  Handboek	  Integraal	  klantbeeld  
>	  Ken	  uw	  klant,	  dat	  scheelt	  kosten	  

!
!
!
!
!
!

!
!

Over	  Human	  Inference	  

Human	  Inference	  helpt	  al	  meer	  dan	  25	  jaar	  overheid	  en	  

bedrijfsleven	  om	  beter	  met	  hun	  klanten	  om	  te	  gaan,	  

door	  hen	  alle	  pijn	  rondom	  klantgegevens	  en	  infor-‐

ma1ekwaliteit	  uit	  handen	  te	  nemen.	  

Zo	  kan	  de	  Belas5ngdienst	  vooraf	  uw	  juiste	  gegevens	  

invullen.	  

Centerparcs	  stuurt	  u	  een	  persoonlijk	  aanbod,	  waardoor	  

zij	  20%	  meer	  rendement	  op	  hun	  marke1ng	  halen.	  

ING	  kon	  pijnloos	  samengaan	  met	  de	  Postbank.	  

Nutricia	  realiseerde	  in	  3	  maanden	  de	  basis	  voor	  nog	  

gezondere	  marke1ngcampagnes.	  

En	  Aegon,	  ING	  Lease,	  SNS	  property	  finance	  en	  vele	  an-‐

deren	  voorkomen	  miljoenen	  aan	  fraude,	  ieder	  kwartaal	  

opnieuw.	  

 
 !
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Meer	  weten	  
Als	  u	  meer	  wilt	  weten	  over	  effec1ever	  marke1ng	  door	  

betere	  klantgegevens,	  of	  u	  wilt	  graag	  1ps	  en	  advies.	  	  

Neemt	  u	  dan	  gerust	  contact	  met	  mij	  op	  via	  +31	  26	  355	  0	  

655	  of	  vincent.vanhunnik@HumanInference.com.	  

Op	  HumanInference.nl	  kunt	  u	  verhalen	  van	  klanten	  

lezen	  of	  meer	  te	  weten	  komen	  over	  onze	  oplossingen.	  

kunt	  u	  verhalen	  van	  klanten	  lezen	  of	  meer	  te	  weten	  

komen	  over	  onze	  oplossingen.	  

!
Over	  de	  Auteur	  

Vincent	  van	  Hunnik	  is	  Chief	  Marke1ng	  Officer	  bij	  Human	  

Inference	  en	  als	  zodanig	  verantwoordelijk	  voor	  	  	  	  	  klan1-‐

nterac1e,	  corporate	  communica1e	  en	  producten.	  

Regelma1g	  is	  hij	  te	  zien	  als	  presentator	  bij	  verschillende	  

evenementen	  en	  ar1kelen	  van	  hem	  verschijnen	  online	  

en	  o.a.	  in	  Telecommerce	  Magazine.	  

!
!
!
!
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De	  informa1e	  in	  deze	  whitepaper	  is	  met	  zorg	  samengesteld.	  Toch	  kan	  Human	  

Inference	  geen	  enkele	  aansprakelijkheid	  aanvaarden	  voor	  de	  gevolgen	  van	  

onvolledigheid	  of	  onjuistheid	  van	  het	  materiaal	  in	  deze	  white	  paper.	  
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