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Management	  summary	  
Met	  het	  groeien	  van	  mogelijkheden	  en	  
kanalen	  groeien	  ook	  de	  kansen.	  Een	  
gemiste	  kans	  kan	  echter	  het	  verschil	  
maken	  tussen	  succes	  en	  faillissement.	  
Afwachten	  is	  dus	  geen	  op=e.	  	  
Mul=channel	  communica=e	  is	  op	  dit	  
moment	  een	  van	  de	  meest	  besproken	  
onderwerpen	  in	  media:	  organisa=es	  zijn	  
doordrongen	  van	  de	  winst	  die	  er	  met	  een	  
goede	  mul=channelstrategie	  te	  behalen	  is.	  
Maar	  wie	  eerlijk	  naar	  zijn	  organisa=e	  kijkt,	  
weet	  dat	  er	  in	  de	  meeste	  gevallen	  niet	  het	  
maximale	  uit	  de	  resultaten	  wordt	  gehaald.	  
Zonde,	  want	  op	  de	  juiste	  manier	  beheerd,	  
zijn	  de	  verkregen	  klantdata	  van	  
onschatbare	  waarde.	  
Met	  deze	  whitepaper	  krijgt	  u	  inzicht	  in	  de	  
drie	  pijlers	  van	  een	  succesvolle	  mul=-‐
channelstrategie,	  gebaseerd	  op	  slim	  data	  
management.	  
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Inleiding	  
Als	  leidinggevende	  in	  sales,	  marke=ng	  of	  
service	  staat	  u	  voor	  een	  grote	  uitdaging:	  
de	  samenwerking	  tussen	  uw	  teams	  
verloopt	  vaak	  stroef,	  terwijl	  de	  markt	  
razendsnel	  verandert	  en	  succesvol	  
samenwerken	  noodzakelijk	  maakt.	  Uw	  
(po=en=ële)	  klanten	  maken	  gre=g	  gebruik	  
van	  de	  verscheidenheid	  aan	  
communica=e-‐	  en	  distribu=ekanalen	  en	  
schromen	  daarbij	  niet	  om	  deze	  kanalen	  
dwars	  door	  elkaar	  heen	  te	  gebruiken.	  
Zowel	  in	  oriënta=e	  en	  de	  daadwerkelijke	  
aankoop,	  als	  in	  service.	  Het	  is	  voor	  uw	  
organisa=e	  dus	  van	  groot	  belang	  dat	  uw	  
medewerkers,	  of	  het	  nu	  om	  sales,	  
marke=ng	  of	  service	  gaat,	  op	  uw	  klantdata	  
kunnen	  vertrouwen.	  Alleen	  dan	  kunt	  u	  de	  
concurren=e	  het	  hoofd	  bieden	  en	  uw	  klant	  
bedienen	  zoals	  hij	  dat	  wenst.	  
Het	  is	  dus	  zaak	  om	  uw	  kanalen,	  processen,	  
maar	  vooral	  uw	  systemen	  en	  data	  met	  
elkaar	  in	  lijn	  te	  brengen.	  Dat	  is	  uw	  grootse	  
uitdaging.	  	  !
Om	  het	  maximale	  uit	  uw	  
mul=channelstrategie	  te	  kunnen	  halen,	  
dient	  u	  zich	  eerst	  drie	  dingen	  af	  te	  vragen:	  
wat	  is	  de	  kwaliteit	  van	  uw	  data,	  hoe	  
onderhoud	  ik	  deze,	  en	  hoe	  zijn	  uw	  
(bron-‐)systemen	  aan	  elkaar	  gekoppeld?	  
Niet	  de	  kanalen	  bepalen	  uw	  succes,	  maar	  
de	  manier	  waarop	  uw	  medewerker	  in	  staat	  
is	  deze	  van	  elkaar	  te	  laten	  profiteren.	  

Wanneer	  datakwaliteit	  en	  
datamanagement	  niet	  op	  orde	  zijn,	  zullen	  
alle	  data	  die	  u	  via	  uw	  
mul=channelinspanningen	  over	  uw	  klanten	  
en	  prospects	  verzamelt,	  in	  feite	  
waardeloos	  zijn.	  	  !
Deze	  whitepaper	  laat	  u	  zien	  hoe	  u	  de	  basis	  
voor	  uw	  mul=channelstrategie	  legt	  en	  
daarmee	  in	  staat	  bent	  om	  kansen	  op=maal	  
te	  benuRen.	  	  

!
Mul=channel:	  van	  
losse	  flodders	  naar	  
schieten	  met	  scherp	  
!
In	  2014	  is	  de	  consument	  iemand	  die	  zoekt,	  
vindt	  en	  koopt	  wanneer,	  waar	  en	  hoe	  het	  
hem	  uitkomt.	  Als	  uw	  mul=channelstrategie	  
slaagt	  is	  dat	  geen	  probleem	  en	  kan	  uw	  
klant	  al=jd	  en	  overal	  bij	  u	  terecht	  voor	  
dezelfde	  informa=e,	  hetzelfde	  
serviceniveau	  en	  dezelfde	  merkbeleving	  
die	  uw	  klant	  zo	  waardeert:	  daarmee	  
ontstaat	  waardevolle	  klantbeleving	  en	  
customer	  in=macy.	  
Toch	  is	  een	  mul=channelstrategie	  vaak	  
teveel	  gericht	  op	  nieuwe	  klanten	  winnen.	  
Daarna	  dobberen	  klanten	  vaak	  rond	  op	  of	  
tussen	  de	  vele	  ingangen	  en	  raken	  ze	  de	  
band	  met	  uw	  organisa=e	  kwijt.	  Om	  klant	  te	  
blijven,	  wil	  hij	  het	  gevoel	  hebben	  dat	  hij	  
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gekend	  wordt.	  Het	  is	  dus	  belangrijk	  om	  
ervoor	  te	  zorgen	  dat	  uw	  medewerkers	  hem	  
als	  zodanig	  kunnen	  benaderen,	  met	  
persoonlijke,	  relevante	  en	  waardevolle	  
communica=e.	  Helaas	  wordt	  een	  
mul=channelstrategie	  maar	  al	  te	  vaak	  
gezien	  als	  een	  vrijbrief	  om	  te	  wachten	  tot	  
de	  klant	  contact	  opneemt	  via	  één	  van	  de	  
vele	  kanalen.	  Wanneer	  je	  kunt	  vertrouwen	  
op	  je	  klantdata	  is	  afwachten	  niet	  nodig.	  
Met	  het	  op	  orde	  brengen	  van	  uw	  data	  
management	  stelt	  u	  uw	  medewerkers	  in	  
staat	  om	  klanten	  en	  prospect	  adequaat	  en	  
ac=ef	  te	  benaderen.	  

!
On	  Demand	  is	  de	  standaard	  !
Wie	  eerlijk	  naar	  zijn	  organisa=e	  kijkt,	  weet	  
dat	  er	  in	  eerste	  instan=e	  vaak	  geen	  sprake	  
was	  van	  een	  doordachte	  
mul=channelstrategie.	  En	  dat	  is	  niet	  
vreemd,	  wanneer	  je	  bedenkt	  dat	  het	  
beschikbaar	  stellen	  (en	  gebruiken!)	  van	  
meerdere	  kanalen	  
zo	  vanzelfsprekend	  
geworden	  is	  dat	  
het	  voelt	  als	  een	  
evolu=e,	  terwijl	  er	  
in	  werkelijkheid	  
een	  technologische	  
revolu=e	  aan	  ten	  
grondslag	  ligt.	  
Consumenten	  zijn	  
gewend	  geraakt	  
aan	  een	  bepaalde	  
mate	  van	  gemak	  of	  service	  en	  ervaren	  dit	  

al	  lang	  niet	  meer	  als	  extra	  of	  luxe;	  on	  
demand	  is	  een	  gegeven	  geworden.	  
De	  afgelopen	  jaren	  zijn	  organisa=es	  er	  
vooral	  op	  gebrand	  geweest	  de	  boot	  niet	  te	  
missen	  en	  is	  er	  in	  rap	  tempo	  een	  aantal	  
kanalen	  toegevoegd	  aan	  de	  inmiddels	  
gebruikelijke	  mix	  van	  internet,	  e-‐mail,	  en	  
print.	  Facebookaccounts	  bijvoorbeeld	  
werden	  de	  afgelopen	  jaren	  bij	  het	  leven	  
geclaimd	  en	  ingericht,	  waarbij	  B2B	  
regelma=g	  de	  mul=media-‐bel	  uiteen	  zag	  
spaRen:	  de	  beoogde	  interac=e	  en	  
brandbuilding	  bleven	  uit	  en	  accounts	  
s=erven	  een	  s=lle	  dood.	  Op	  TwiRer	  
kwamen	  de	  customer	  service	  portals,	  
vooral	  in	  B2C,	  als	  paddenstoelen	  uit	  te	  
grond.	  Maar	  vaak	  werden	  organisa=es	  zo	  
overdonderd	  door	  hun	  eigen	  succes	  dat	  
accounts	  even	  snel	  weer	  gesloten	  werden	  
en	  klantcontact	  voorlopig	  maar	  weer	  tot	  e-‐
mail	  beperkt	  werd.	  Inmiddels	  weten	  we	  
beter	  en	  is	  er	  steeds	  vaker	  sprake	  van	  een	  
weloverwogen	  mul=channelbeleid,	  waarbij	  

de	  voor-‐	  en	  
nadelen	  
per	  kanaal	  
tegen	  
elkaar	  
worden	  
afgewogen	  
en	  dus	  lang	  
niet	  al=jd	  
elk	  kanaal	  
meer	  
wordt	  

benut.	  We	  zijn	  dus	  steeds	  succesvoller	  in	  
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het	  sturen	  op	  een	  gebalanceerde	  mix	  van	  
kanalen-‐om	  te	  zenden.	  Informa=e	  
ontvangen	  en	  daarna	  succesvol	  data	  
verwerken	  echter	  is	  een	  onderschat	  maar	  
essen=eel	  element	  van	  een	  succesvolle	  
mul=channelstrategie.	  

!
Geven	  is	  makkelijker	  dan	  nemen	  !
Uit	  recent	  onderzoek	  komt	  naar	  voren	  dat	  
organisa=es	  begin	  2014	  hun	  kanalen	  
inmiddels	  goed	  kennen.	  Ze	  weten	  waar	  
hun	  doelgroep	  te	  bereiken	  is	  en	  hebben	  
ervaring	  opgedaan	  met	  het	  ontwikkelen	  
van	  daarvoor	  geschikte	  content.	  Dat	  
leverde	  over	  2013	  een	  gemiddelde	  
winsts=jging	  per	  klant	  van	  zo’n	  6%	  op,	  zeer	  
de	  moeite	  waard	  dus	  in	  een	  =jd	  waarin	  het	  
behouden	  van	  groeicijfers	  een	  enorme	  
uitdaging	  is.	  

Conclusie:	  we	  zijn	  in	  staat	  om	  over	  een	  
verscheidenheid	  van	  kanalen	  succesvol	  te	  
zenden.	  Maar	  in	  hoeverre	  zijn	  we	  op	  dit	  
moment	  in	  staat	  om	  alle	  data	  die	  we	  met	  
zoveel	  inspanning	  en	  kosten	  binnenhalen	  
adequaat	  te	  verwerken?	  
Dit	  decennium	  zal	  de	  geschiedenis	  ingaan	  
als	  het	  =jdperk	  waarin	  klantbehoud	  
hernieuwde	  waardering	  kreeg:	  we	  zijn	  
allemaal	  op	  zoek	  naar	  upsell	  bij	  bestaande	  
klanten,	  omdat	  we	  weten	  dat	  dit	  meer	  
oplevert	  dan	  het	  jagen	  op	  nieuwe	  leads	  of	  
prospects.	  Inmiddels	  weet	  iedereen	  dat	  
een	  succesvolle	  organisa=e	  zich	  in	  de	  
eerste	  plaats	  op	  bestaande	  klanten	  richt,	  
en	  pas	  daarna	  op	  new	  business.	  Als	  dat	  

ook	  voor	  u	  geldt,	  betekent	  dit	  dat	  het	  =jd	  
is	  om	  uw	  mul=channelstrategie	  verder	  te	  
gaan	  toespitsen	  op	  ontvangen.	  	  
Deze	  whitepaper	  richt	  zich	  op	  de	  
belangrijkste	  fase	  van	  mul=channel,	  
datgene	  waar	  het	  ons	  allemaal	  om	  te	  doen	  
is:	  hoe	  haal	  je	  het	  maximale	  uit	  
waardevolle	  data?	  Anders	  gezegd:	  hoe	  
beheer	  je	  de	  data?	  	  !
Daarvoor	  is	  het	  nodig	  om	  de	  verschillende	  
fases	  van	  klantcontact	  verder	  onder	  de	  
loep	  te	  nemen	  en	  te	  zien	  welke	  invloed	  
(gebrekkige)	  data	  op	  uw	  organisa=e	  kan	  
hebben.	  

!
Van	  transac4e	  naar	  klan4nterac4e !
Het	  afgelopen	  decennium	  heec	  vooral	  in	  
het	  teken	  gestaan	  van	  op=malisa=e	  van	  
processen	  met	  behulp	  van	  innova=eve	  
technologie.	  Daarin	  is	  door	  organisa=es	  
veel	  geïnvesteerd,	  en	  in	  de	  meeste	  
gevallen	  heec	  het	  nog	  veel	  meer	  
opgeleverd.	  Vooral	  de	  snelheid	  waarmee	  
een	  transac=e	  voltooid	  kan	  worden	  en	  de	  
kosten	  die	  daarmee	  gemoeid	  zijn	  werden	  
dras=sch	  gereduceerd;	  efficiën=e	  was	  het	  
toverwoord.	  In	  de	  prak=jk	  betekent	  het	  dat	  
niet	  de	  wensen	  van	  de	  klant,	  maar	  de	  
processen	  leidend	  zijn,	  en	  dat	  is	  iets	  waar	  
de	  consument	  in	  2014	  simpelweg	  niet	  
meer	  mee	  akkoord	  gaat.	  Bovendien	  heec	  
de	  beschikbaarheid	  van	  met	  name	  online	  
kanalen	  ervoor	  gezorgd	  dat	  ontevreden	  
klanten	  zich	  openbaar	  beklagen-‐
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imagoschade	  is	  dus	  snel	  geleden	  en	  blijc,	  
zoals	  bekend,	  lang	  hangen	  in	  de	  hoofden	  
van	  consumenten.	  	  
Organisa=es	  beginnen	  zich	  te	  
onderscheiden	  van	  hun	  concurrenten,	  niet	  
in	  wat	  ze	  leveren	  of	  voor	  welke	  prijs,	  maar	  
met	  de	  manier	  waarop	  zij	  hun	  klanten	  
behandelen	  en	  de	  service-‐gerichtheid	  die	  
daaruit	  spreekt.	  Service	  als	  middel	  om	  
klantloyaliteit	  te	  bereiken	  is	  echter	  alleen	  
mogelijk	  als	  medewerkers	  kunnen	  
vertrouwen	  op	  hun	  data	  in	  plaats	  van	  blind	  
te	  moeten	  varen	  op	  het	  proces.	  !
Bijvoorbeeld:	  een	  vrouw	  die	  al	  vijcien	  jaar	  
bij	  een	  bank	  zit,	  heec	  sinds	  een	  paar	  
weken	  problemen	  met	  een	  online	  account	  
en	  belt	  daarover	  de	  klantenservice.	  Deze	  
staat	  haar	  vriendelijk	  te	  woord,	  maar	  kan	  
haar	  niet	  helpen	  en	  verbindt	  de	  klant	  door	  
naar	  de	  afdeling	  “technische	  dienst	  
par=culier”.	  Daar	  kunnen	  ze	  haar	  echter	  
niet	  helpen	  voor	  ze	  weer	  het	  hele	  
controleproces	  van	  rekeningnummer,	  
geboortedatum	  etc.	  doorlopen	  heec.	  De	  
klant	  raakt	  geïrriteerd	  en	  de	  medewerker	  
moet	  zich	  verontschuldigen	  voor	  een	  
situa=e	  waar	  hij	  in	  feite	  zelf	  ook	  hinder	  van	  
ondervindt.	  !
Wat	  in	  dit	  voorbeeld	  speelt	  is	  de	  kwes=e	  
proces	  boven	  persoonlijk	  (zie	  ook	  de	  
whitepaper	  “Van	  Proces	  naar	  Persoonlijk-‐
met	  vertrouwen	  naar	  klantbelang”	  over	  de	  
omslag	  van	  transac=e	  naar	  interac=e	  bij	  
financiële	  instellingen).	  De	  organisa=e	  

heec	  in	  het	  verleden	  processen	  succesvol	  
geop=maliseerd,	  maar	  heec	  zich	  
onvoldoende	  verplaatst	  in	  het	  gevoel	  dat	  
dit	  de	  klant	  oplevert.	  Klantvriendelijk	  is	  dus	  
ver	  te	  zoeken	  en	  de	  bank	  loopt	  het	  risico	  
een	  trouwe	  klant	  –en	  een	  betrouwbare	  
bron	  van	  inkomsten-‐	  te	  verliezen.	  	  
Dergelijke	  situa=es	  kunnen	  voorkomen	  
worden	  als	  de	  medewerkers	  kunnen	  
vertrouwen	  op	  hun	  data	  en	  de	  klant	  met	  
een	  paar	  toetsen	  terug	  kunnen	  vinden	  in	  
hun	  systeem.	  De	  kwaliteit	  van	  data	  is	  
daarbij	  essen=eel. 

!
Pijler	  1:	  datakwaliteit	  
!
Uw	  data	  wordt	  verzameld	  en	  bewerkt	  in	  
verschillende	  systemen,	  zoals	  CRM-‐
applica=es,	  financiële	  applica=es,	  
callcenters	  of	  externe	  dataleveranciers.	  
Omdat	  elk	  systeem	  zijn	  eigen	  func=e	  en	  
daarmee	  samenhangende	  indeling	  heec,	  
worden	  data	  overal	  op	  een	  andere	  manier	  
opgeslagen.	  Bovendien	  zijn	  de	  format-‐	  en	  
exportmogelijkheden	  ook	  per	  systeem	  
verschillend.	  Hier	  begint	  dus	  vaak	  de	  
scheefgroei	  van	  uw	  data	  al:	  gegevens	  over	  
dezelfde	  persoon	  kunnen	  door	  systeem	  A	  
zodanig	  anders	  worden	  weergegeven	  dat	  
ze	  niet	  overeen	  lijken	  te	  komen	  met	  de	  
gegevens	  over	  dezelfde	  persoon	  in	  systeem	  
B.	  De	  syntac=sche	  en	  seman=sche	  
geldigheid	  binnen	  de	  databronnen	  loopt	  
dus	  vaak	  sterk	  uiteen.	  Bovendien	  kunnen	   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data	  onvolledig,	  onjuist,	  achterhaald	  of	  op	  een	  
andere	  manier	  ongeldig	  zijn.	  	
!
Enkele	  voorbeelden:	  

• “John	  de	  Smet”	  uit	  Amsterdam	  wordt	  	  	  	  
in	  een	  ERP-‐systeem	  als	  “De	  Smet,	  
Johannes”	  opgeslagen	  en	  wordt	  
daardoor	  niet	  in	  één	  oogopslag	  herkend	  
als	  een	  medewerker	  in	  het	  systeem	  op	  
“John	  de	  Smet”	  zoekt.	  Resultaat	  is	  een	  
doublure.	  

• Omdat	  het	  gebruikelijke	  adresveld	  in	  	  
een	  CRM-‐systeem	  niet	  voldoende	  
invoertekens	  bevat,	  wordt	  door	  
medewerkers	  van	  de	  klantenservice	  
regelma=g	  (een	  deel	  van)	  het	  adres	  in	  
het	  veld	  ‘overigen’	  ingevoerd.	  Bij	  een	  
mailing	  komt	  vervolgens	  22%	  retour	  
omdat	  het	  adres	  ontbreekt	  of	  onvolledig	  
is.	  

• Mevrouw	  Grotenhuis-‐Bruning	  ontvangt	  
een	  ac=e	  op	  drie	  verschillende	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
e-‐mailadressen,	  omdat	  zij	  zich	  voor	  haar	  
trouwen	  al	  eens	  onder	  haar	  
meisjesnaam	  had	  geregistreerd	  en	  zij	  via	  
hun	  gezamenlijke	  e-‐mailadres	  ook	  wel	  
eens	  aan	  ac=es	  heec	  deelgenomen.	  
Ervan	  uitgaande	  deze	  mevrouw	  niet	  de	  
enige	  is	  die	  meerdere	  malen	  wordt	  
aangeschreven,	  ligt	  het	  werkelijke	  bereik	  
van	  deze	  marke=ngcampagne	  dus	  veel	  
lager	  dan	  gedacht.	  

• Een	  verzekeraar	  stuurt	  nieuwe	  klanten	  
een	  aanbieding	  voor	  een	  reisverzekering,	  
maar	  stuurt	  deze	  aanbieding	  onbedoeld	  
ook	  naar	  bestaande	  klanten	  die	  net	  een	  

reisverzekering	  hebben	  afgesloten;	  
transac=edata	  staan	  niet	  in	  het	  
marke=ngsysteem	  

• Voor	  het	  verzenden	  van	  een	  digitale	  
nieuwsbrief	  importeert	  een	  marke=ng-‐
medewerker	  een	  bestand	  dat	  uit	  het	  
CRM-‐systeem	  komt	  naar	  het	  
marke=ngsysteem.	  Na	  verzending	  regent	  
het	  klachten	  van	  mensen	  die	  als	  aanhef	  
niet	  ‘Beste	  mevrouw	  Popma,’	  of	  ‘Beste	  
meneer	  Spruijt,’	  zien	  staan,	  maar	  
‘Beste	  Popma,’	  of	  	  ‘Beste	  Spruijt,’.	  Bij	  

nazoeken	  blijkt	  bij	  export	  van	  de	  
data	  het	  veld	  ‘gender’	  niet	  te	  
zijn	  overgenomen.	  !

Bovenstaande	  voorbeelden	  zijn	  veelal	  een	  
mix	  van	  menselijke	  fouten,	  de	  
ontoereikendheid	  van	  systemen,	  en	  de	  
onbetrouwbaarheid	  van	  data.	  De	  systemen	  
bevaRen	  vervuilde	  data	  en	  zijn	  niet	  aan	  
elkaar	  gekoppeld.	  De	  menselijke	  kennis	  
van	  deze	  data	  is	  in	  dit	  soort	  situa=es	  dus	  
van	  grote	  waarde.	  In	  theorie	  zouden	  
mensen	  zelfs	  een	  groot	  deel	  van	  de	  
problemen	  in	  datakwaliteit	  kunnen	  
oplossen-‐	  als	  u	  bereid	  zou	  zijn	  om	  
daarvoor	  een	  half	  jaar	  lang	  een	  team	  van	  
100	  medewerkers	  met	  diepgaande	  kennis	  
van	  taal-‐,	  cultuur-‐	  en	  landspecifieke	  
taalverwerking	  en	  beschikkend	  over	  
patroonherkenning,	  contextanalyse	  en	  
andere	  linguïs=sche	  
interpreta=evaardigheden,	  non-‐stop	  aan	  
uw	  data	  te	  laten	  werken.	  Deze	  
zogenaamde	  natural	  language	  processing	  
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vormt	  de	  basis	  van	  intelligente	  socware	  
die	  u	  kan	  helpen	  uw	  datakwaliteit	  op	  orde	  
te	  krijgen-‐en	  te	  houden.	  	  !
Een	  medewerker	  die	  “Jaap	  en	  Jan	  Smits	  
Logis=ek,	  Hoogstraat	  203, 
3552	  XL	  Utrecht”	  zoekt,	  zal	  
“Transportbedrijf	  Smits	  en	  zoon,	  
Hoogstraat,	  Utrecht”	  wellicht	  herkennen	  
als	  een	  mogelijke	  match;	  voor	  uw	  systeem	  
zijn	  dit	  twee	  volledig	  afwijkende	  dingen.	  
Daarom	  is	  het	  voor	  uw	  mul=channelbeleid	  
van	  belang	  dat	  u	  over	  socware	  beschikt	  
die	  deze	  ingewikkelde	  matching	  
automa=sch	  voor	  u	  uitvoert.	  Deze	  maakt	  
gebruik	  van	  kennis,	  waardoor	  de	  socware	  
het	  menselijk	  redeneervermogen	  kan	  
nabootsen.	  Als	  u	  ‘Dhr.	  Sabine	  Jnasen’	  ziet	  
staan	  dan	  weet	  u	  dat	  dit	  zeer	  waarschijnlijk	  
‘Mevr.	  Sabine	  Jansen’	  moet	  zijn;	  de	  
socware	  ‘weet’	  dit	  ook	  en	  kan	  de	  data	  
corrigeren.	  Dezelfde	  socware	  dient	  er	  
vervolgens	  voor	  te	  zorgen	  dat	  de	  data	  
gevalideerd	  en	  indien	  nodig,	  aangevuld	  en	  
gestandaardiseerd	  wordt.	  !
Data	  zijn	  complex	  en	  tegelijker=jd	  vluch=g:	  
ze	  worden	  snel	  verkregen,	  maar	  zijn	  ook	  
even	  snel	  weer	  achterhaald.	  Zo	  is	  alleen	  al	  
door	  verhuizingen	  na	  een	  jaar	  een	  deel	  van	  
uw	  adressen	  niet	  meer	  juist.	  Bovendien	  
staan	  data	  vaak	  in	  een	  fou=ef	  format,	  zijn	  
namen	  bijvoorbeeld	  niet	  gekapitaliseerd,	  
en	  er	  is	  een	  grote	  kans	  dat	  uw	  klant	  
meerdere	  malen	  in	  uw	  database	  voorkomt.	  
Het	  is	  dus	  zaak	  om	  constant	  aan	  de	  

kwaliteit	  van	  uw	  data	  te	  blijven	  werken.	  
Daarbij	  kunt	  u	  onder	  andere	  denken	  aan:	  !

•	   Valideren	  
•	   Ontdubbelen	  
•	   Schonen	  
•	   Standaardiseren	  
•	   Kapitaliseren	  
•	   Verrijken	  

!!
De	  mobiele	  beleving:	  24/7	  	  !
Het	  beschikbaar	  komen	  van	  smartphones	  
en	  tablets	  heec	  een	  ware	  revolu=e	  
ontketend	  in	  het	  mediagebruik	  van	  

klanten.	  Uw	  klant	  
heec	  24/7	  toegang	  tot	  
uw	  kanalen	  en	  dat	  
betekent	  ook	  dat	  data	  
24/7	  uw	  systeem	  
binnen	  kunnen	  komen	  
en	  dus	  real=me	  
verwerkt	  moeten	  
worden.	  	  !

Hieronder	  enkele	  voorbeelden	  van	  
problemen	  rond	  de	  invoer	  van	  data:	  

• Via	  de	  selfserviceportal	  van	  een	  grote	  
winkelketen	  kunnen	  klanten	  zelf	  
persoonsgegevens	  invoeren	  en	  
bewerken.	  Hoe	  gaat	  de	  retailer	  ervoor	  
zorgen	  dat	  er	  geen	  datavervuiling	  
optreedt?	  

• De	  namen	  "Janet"	  en	  "JeanneRe"	  
worden	  anders	  gespeld,	  maar	  kunnen	  
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hetzelfde	  klinken.	  Hoe	  voert	  uw	  
medewerker	  deze	  naam	  in	  en	  wat	  vindt	  
Janet	  ervan	  als	  wordt	  aangeschreven	  als	  
JeaneRe	  ipv	  Janet?	  	  

• Uw	  medewerker	  is	  zich	  ervan	  bewust	  dat	  
de	  achternaam	  "Meier"	  vaak	  gespeld	  
wordt	  als	  "Meijer".	  Hoeveel	  =jd	  is	  hij	  
kwijt	  met	  het	  checken	  van	  de	  spelling	  bij	  
de	  klant	  die	  hij	  aan	  de	  telefoon	  heec	  en	  
welk	  gevoel	  roept	  het	  bij	  de	  klant	  op	  als	  
bij	  de	  volgende	  e-‐mail	  blijkt	  dat	  het	  toch	  
verkeerd	  is	  genoteerd?	  	  

• In	  Hilversum	  bestaat	  geen	  "Koningslaan",	  
maar	  wel	  een	  "Koningsstraat"	  en	  de	  
“Utrechtseweg”	  in	  Arnhem	  is	  niet	  
hetzelfde	  als	  de	  “Utrechtsestraat”	  in	  
diezelfde	  plaats.	  Wat	  zijn	  de	  gevolgen	  
voor	  de	  ROI	  van	  uw	  mailcampagne	  als	  
meer	  dan	  20%	  van	  uw	  klantdata	  
dergelijke	  fouten	  bevat?	  	  

• Een	  verzekeraar	  is	  weRelijk	  verplicht	  
klanten	  tegen	  fraudelijsten	  te	  checken	  en	  
kan	  daarom	  een	  verzekering	  voor	  een	  
nieuwe	  klant	  pas	  afsluiten	  als	  deze	  check	  
door	  de	  verantwoordelijke	  afdeling	  
gedaan	  is.	  Blijc	  de	  klant	  daarop	  wachten,	  
of	  gaat	  hij	  naar	  een	  verzekeraar	  waar	  hij	  
direct	  online	  een	  polis	  kan	  afsluiten?	  !

Bovenstaande	  voorbeelden	  zijn	  te	  
voorkomen	  met	  een	  oplossing	  die	  
datavervuiling	  al	  bij	  de	  bron	  aanpakt:	  	  	  	  
First	  Time	  Right.	  

!!

Pijler	  2:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
First	  Time	  Right 
!
Het	  First	  Time	  Right	  principe	  vormt	  de	  
tweede	  pijler	  van	  een	  succesvolle	  
mul=channelstrategie.	  Met	  First	  Time	  
Right	  wordt	  vervuiling	  al	  bij	  de	  bron	  
voorkomen,	  waarmee	  de	  datakwaliteit	  van	  
uw	  systemen	  gewaarborgd	  blijc.	  Aan	  de	  
hand	  van	  duidelijke	  richtlijnen	  wordt	  bij	  
invoer	  via	  een	  self-‐service	  portal,	  door	  
medewerkers	  van	  de	  klantenservice,	  of	  via	  
andere	  input	  automa=sch,	  snel	  en	  
betrouwbaar	  gecontroleerd	  of	  de	  
klantdata	  al	  aanwezig	  zijn	  in	  de	  
database(s).	  Daarnaast	  moeten	  de	  data	  
worden	  gevalideerd	  en	  indien	  nodig	  
gecorrigeerd,	  aangevuld	  en	  
gestandaardiseerd.	  In	  de	  prak=jk	  kan	  dat	  
er	  als	  volgt	  uitzien:	  	  !
Uw	  callcentermedewerker	  voert	  live	  de	  
contactgegevens	  van	  een	  nieuwe	  klant	  die	  
via	  cold-‐calling	  benaderd	  is,	  in	  uw	  CRM-‐
systeem.	  Bij	  het	  intypen	  van	  de	  naam	  krijgt	  
uw	  medewerker	  net	  als	  bij	  het	  zoeken	  in	  
Google	  al	  na	  een	  paar	  leRers	  mogelijke	  
sugges=es,	  zodat	  hij	  alleen	  nog	  maar	  de	  
juiste	  hoec	  aan	  te	  klikken.	  Vervolgens	  vult	  
de	  FTR-‐socware	  automa=sch	  het	  geslacht	  
in	  en	  kan	  uw	  medewerker	  overgaan	  tot	  het	  
invoeren	  van	  het	  adres.	  Door	  fouRolerant	  
zoeken	  geec	  zijn	  spelling	  van	  ‘krekstraat’	  
de	  sugges=e	  ‘Kerkstraat’,	  waarbij	  de	  
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straatnaam	  ook	  meteen	  wordt	  
gekapitaliseerd.	  De	  sotware	  genereert	  
daarna	  op	  basis	  van	  de	  combina=e	  
straatnaam/huisnummer	  automa=sch	  de	  
juiste	  postcode.	  Ondertussen	  wordt	  het	  
nieuw	  opgevoerde	  contact	  door	  de	  
socware	  razendsnel	  gecheckt	  op	  
dubbelen:	  mogelijk	  komt	  dit	  contact	  al	  in	  
het	  systeem	  voor.	  In	  dat	  geval	  kunt	  u	  
ervoor	  kiezen	  om	  deze	  gevallen	  
automa=sch	  door	  te	  laten	  sturen	  naar	  een	  
data	  steward:	  hij	  zal	  bepalen	  of	  de	  records	  
gemerged	  mogen	  worden.	  	  !
Het	  resultaat	  van	  een	  dergelijke	  werkwijze	  
is	  een	  hoge	  betrouwbaarheid	  van	  uw	  data.	  
Dit	  leidt	  tot	  hogere	  klanRevredenheid,	  de	  
produc=viteit	  neemt	  toe	  en	  daardoor	  
wordt	  de	  winst	  per	  klant	  significant	  groter.	  
First	  Time	  Right	  leidt	  dus	  tot	  een	  
aantoonbaar	  groeiende	  customer	  life=me	  
value	  en	  maakt	  bovendien	  interac=e	  op	  
basis	  van	  customer	  in=macy	  mogelijk.	  

!
First	  Time	  Right	  biedt	  een	  toegevoegde	  
waarde	  voor	  allerlei	  soorten	  zakelijke	  
doelstellingen:	  het	  voorkomen	  van	  
vervuiling	  van	  uw	  database,	  het	  snel	  
zoeken	  naar	  de	  juiste	  klant,	  het	  detecteren	  

van	  mogelijk	  frauduleuze	  applica=es,	  het	  
vergroten	  van	  het	  klantvertrouwen,	  het	  
verbeteren	  van	  de	  effec=viteit	  van	  uw	  
marke=ngcampagnes,	  het	  verrijken	  van	  de	  
informa=e	  in	  uw	  database(s)	  of	  het	  vinden	  
van	  cross-‐	  en	  upsellmogelijkheden.	  

!
Customer	  life7me	  value	  !
Uw	  klanten	  zijn	  gewend	  geraakt	  aan	  het	  
schakelen	  tussen	  de	  diverse	  kanalen:	  
oriënteren	  in	  het	  ene	  en	  aankopen	  in	  het	  
andere	  is	  heel	  gebruikelijk.	  Voor	  uw	  
organisa=e	  betekent	  dit	  dat	  het	  koppelen	  
van	  data	  uit	  het	  oriënta=ekanaal	  aan	  het	  
transac=ekanaal	  uw	  verkoop	  razendsnel	  
kan	  doen	  s=jgen.	  
Technologie	  is	  daarbij	  geen	  doel	  meer	  op	  
zich,	  maar	  een	  hygiene	  factor.	  Toch	  biedt	  
de	  mul=mediale	  wereld	  wel	  degelijk	  
kansen	  voor	  organisa=es	  om	  zich	  te	  
onderscheiden.	  Niet	  alleen	  bij	  transac=es	  
of	  het	  geven	  van	  service,	  maar	  vooral	  met	  
outside-‐the-‐box	  ac=es	  die	  klanten	  een	  
meerwaarde	  bieden:	  het	  bezorgen	  van	  een	  
mooie	  dag,	  inspira=e,	  een	  glimlach,	  
gemak,	  of	  gewoon	  een	  goed	  gevoel.	  Een	  
reisbureau	  kan	  bijvoorbeeld	  iedereen	  die	  
er	  voor	  een	  eerste	  keer	  boekt	  na	  afloop	  
van	  de	  reis	  een	  fles	  wijn	  sturen	  uit	  het	  land	  
van	  bestemming.	  Een	  goede	  
mul=channelstrategie	  maakt	  dit	  soort	  
ac=es	  voor	  organisa=es	  mogelijk.	  Klanten	  
voelen	  zich	  extra	  gewaardeerd	  en	  
uiteindelijk	  is	  dat	  wat	  het	  verschil	  maakt	  bij	  
het	  bereiken	  van	  een	  maximale	  customer	  
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life=me	  value.	  Het	  uitgangspunt	  van	  
Customer	  Life=me	  Value	  is	  ervoor	  zorgen	  
dat	  de	  input	  van	  data	  correct,	  geldig,	  
volledig	  en	  gestandaardiseerd	  is.	  Zo	  zorgt	  u	  
ervoor	  dat	  de	  kwaliteit	  van	  de	  data	  al	  
vanaf	  de	  bron	  op	  orde	  is.	  Dit	  leidt	  tot	  een	  
steeds	  hogere	  datakwaliteit	  in	  de	  hele	  
organisa=e.	  	  

Toch	  ontbreekt	  er	  nog	  een	  onmisbaar	  
element	  in	  uw	  mul=channelstrategie:	  een	  
centraal	  klantbeeld.  

Pijler	  3:	  een	  centraal	  
klantbeeld	  
!
Van	  een	  centraal	  klantbeeld	  wordt	  
gesproken	  als	  een	  organisa=e	  in	  staat	  is	  
om,	  op	  basis	  van	  een	  centraal	  opgeslagen	  
en	  alom	  toegankelijke	  interface,	  van	  elke	  
klant	  een	  compleet	  en	  betrouwbaar	  beeld	  
op	  te	  roepen	  dat	  gegevens	  uit	  allerlei	  
bronnen	  combineert	  tot	  een	  integraal	  
beeld.	  De	  truc	  is	  in	  feite	  dat	  alle	  kanalen	  zo	  
worden	  ingericht	  dat	  de	  organisa=e	  
daarmee	  kan	  interacteren	  als	  een	  mens.	  
Uiteraard	  is	  dit	  alleen	  mogelijk	  als	  
systemen	  op	  een	  goede	  manier	  aan	  elkaar	  
gekoppeld	  zijn.	  Dat	  betekent	  overigens	  niet	  
dat	  de	  individuele	  werking	  van	  systemen	  
moet	  worden	  aangepast.	  Marke=ng	  
automa=on	  bijvoorbeeld	  is	  pas	  succesvol	  
als	  de	  data	  die	  daarvoor	  worden	  gebruikt	  
op	  een	  slimme	  manier	  worden	  ingezet	  en	  
gekoppeld	  zijn	  aan	  de	  juiste	  personen.	  Uw	  
belangrijkste	  onderliggende	  reden	  voor	  
het	  creëren	  van	  een	  centraal	  klantbeeld	  
zou	  moeten	  zijn	  dat	  u	  de	  klant	  al=jd	  het	  
gevoel	  wilt	  geven	  dat	  u	  weet	  wat	  hij	  wil.	  	  

!
Om	  succesvol	  te	  zijn	  met	  uw	  
mul=channelstrategie	  is	  het	  zaak	  om	  alle	  
interac=e	  die	  u	  met	  de	  klant	  heec	  te	  
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integreren	  en	  daar	  op	  een	  slimme	  manier	  
mee	  om	  te	  gaan.	  De	  basis	  hiervoor	  is	  
geïntegreerde	  data	  via	  Master	  Data	  
Management	  for	  customer	  data	  (MDM).	  
Alle	  bronnen/systemen	  bevaRen	  data	  over	  
de	  klant,	  maar	  kunnen	  alle	  medewerkers	  
die	  informa=e	  wel	  zien?	  Negen	  van	  de	  =en	  
keer	  gaat	  het	  om	  gesloten	  systemen	  die	  
alleen	  door	  een	  bepaalde	  afdeling	  worden	  
gebruikt	  en	  meestal	  helemaal	  niet	  gericht	  
zijn	  op	  interac=e	  met	  de	  klant,	  maar	  op	  
het	  doen	  van	  transac=es.	  Door	  uw	  
systemen	  op	  een	  intelligente	  manier	  met	  
elkaar	  te	  verbinden	  kunnen	  medewerkers	  
het	  maximale	  uit	  uw	  klantdata	  halen	  -‐
zonder	  dat	  de	  werking	  van	  de	  systemen	  
wordt	  aangetast.	  !
Belangrijk	  is	  in	  de	  eerste	  plaats	  om	  te	  
weten:	  wie	  is	  wie	  in	  uw	  database?	  Komt	  
mevrouw	  Janssen	  uit	  systeem	  A	  alleen	  in	  
dat	  systeem	  voor,	  of	  is	  deze	  Janssen	  
dezelfde	  als	  S.	  Janssen-‐Hagelen	  uit	  systeem	  
B,	  van	  wie	  de	  klachtenhistorie	  zich	  in	  
systeem	  C	  van	  het	  callcenter	  bevindt?	  Bij	  
het	  creëren	  van	  een	  centraal	  klantbeeld	  zal	  
er	  eerst	  antwoord	  gegeven	  moeten	  
worden	  op	  een	  aantal	  vragen:	  wie	  heec	  
toegang	  tot	  welk	  systeem	  en	  welke	  
systemen	  moeten	  aan	  elkaar	  gekoppeld	  
worden?	  Welk	  van	  de	  systemen	  moet	  
prevelaren	  boven	  de	  andere?	  Hoe	  zorg	  ik	  
ervoor	  dat	  data	  die	  in	  systeem	  A	  worden	  
aangepast	  ook	  in	  systeem	  B	  worden	  
doorgevoerd?	  Het	  antwoord	  ligt	  in	  het	  

creëren	  van	  een	  golden	  record	  voor	  elke	  
klant.	  	  

!
Golden	  record:	  accuraat,	  compleet,	  
correct	  en	  uniek	  !
Met	  MDM	  wordt	  per	  contact	  een	  
zogenaamd	  Golden	  Record	  gecreëerd.	  
Ieder	  Golden	  Record	  heec	  een	  uniek	  ID	  op	  
basis	  waarvan	  alle	  informa=e	  uit	  de	  
verschillende	  systemen	  bij	  elkaar	  gebracht	  
kan	  worden	  tot	  één	  centraal	  
klantoverzicht.	  Dit	  overzicht	  is	  gebaseerd	  
op	  het	  ACCU-‐principe:	  de	  MDM-‐socware	  
toetst	  elk	  record	  op	  vier	  essen=ële	  punten:	  	  !
Accuraat:	  Zijn	  uw	  gegevens	  niet	  
verouderd?	  Denk	  hierbij	  aan	  adressen	  die	  
door	  gemeentelijke	  herindeling	  niet	  meer	  
bestaan,	  bedrijven	  die	  inmiddels	  failliet	  zijn	  
gegaan	  of	  personen	  die	  verhuisd	  zijn.	  	  
Compleet:	  Heec	  u	  alle	  contactelementen	  
die	  nodig	  zijn	  voor	  uw	  doel?	  A{ankelijk	  
van	  uw	  doel	  heec	  u	  meer	  of	  minder	  
informa=e	  nodig.	  Denk	  aan	  
geslachtsbepalingen,	  die	  in	  veel	  gevallen	  
geautoma=seerd	  kunnen	  worden	  afgeleid	  
uit	  de	  voor-‐	  of	  achternaam.	  	  
Correct:	  Kloppen	  de	  gegevens	  in	  uw	  
systemen?	  Denk	  hierbij	  aan	  een	  
Nederlandse	  postcode	  van	  4	  cijfers	  en	  drie	  
leRers,	  een	  e-‐mailadres	  zonder	  @	  of	  een	  
achternaam	  die	  niet	  bestaat.	  
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Uniek:	  Komt	  iedere	  klant	  maar	  één	  keer	  
voor?	  A{ankelijk	  van	  uw	  defini=e	  van	  
klant	  (huishouden,	  ieder	  individu,	  
organisa=e)	  wilt	  u	  gerelateerde	  records	  
samenvoegen.	  !
Stel	  uw	  servicedesk	  krijgt	  een	  vraag	  binnen	  
over	  de	  bezorging	  van	  een	  pakketje.	  Het	  
pakketje	  zou	  gisteren	  zijn	  aangekomen,	  
maar	  de	  klant	  heec	  tot	  op	  heden	  nog	  niets	  
ontvangen.	  Voor	  zowel	  u	  als	  de	  klant	  is	  het	  
vervolgens	  belangrijk	  dat	  u	  kunt	  zien	  of	  
dezelfde	  klant	  dit	  al	  eerder	  meegemaakt	  
heec	  en	  wat	  de	  bestelgeschiedenis	  is.	  
Door	  een	  zoekac=e	  in	  uw	  systeem	  komt	  u	  
direct	  bij	  het	  Golden	  Record	  van	  de	  klant	  
en	  krijgt	  u	  in	  één	  interface	  een	  compleet	  
klantbeeld.	  U	  hoec	  de	  klant	  dan	  geen	  
onnodige	  vragen	  te	  stellen	  en	  kunt	  direct	  
werken	  aan	  een	  oplossing.	  	  
Door	  het	  realiseren	  van	  een	  centraal	  
klantbeeld	  kunnen	  medewerkers	  
beschikken	  over	  betrouwbare	  en	  unieke	  
informa=e	  en	  hun	  =jd	  spenderen	  aan	  
persoonlijke	  en	  relevante	  klan=nterac=e.	  
Alle	  benodigde	  informa=e	  is	  voor	  iedereen	  
zichtbaar	  en	  informa=e	  gaat	  naar	  de	  juiste	  
persoon	  of	  organisa=e.	  	  !
Ook	  MDM	  is	  gebaseerd	  op	  natural	  
language	  processing	  en	  doet	  met	  data	  wat	  
een	  succesvol	  mul=channelbeleid	  ook	  
beoogt	  te	  doen:	  het	  stelt	  organisa=es	  in	  
staat	  om	  met	  elk	  contact	  te	  interacteren	  
als	  ware	  dat	  van	  mens	  tot	  mens.	  
Bijvoorbeeld:	  wanneer	  u	  als	  organisa=e	  

ook	  zaken	  doet	  in	  België,	  is	  het	  uitermate	  
handig	  als	  de	  socware	  ervoor	  zorgt	  dat	  bij	  
een	  gepersonaliseerde	  e-‐mailcampagne	  
naar	  Nederlandse	  en	  Vlaamse	  klanten	  de	  
naam	  in	  de	  aanhef	  wordt	  aanpast	  aan	  de	  
regels	  van	  het	  betreffende	  land.	  Want	  de	  
taal	  kan	  weliswaar	  overeen	  komen,	  maar	  
dat	  geldt	  niet	  al=jd	  voor	  de	  schrijfwijze	  van	  
namen.	  Anna	  de	  Wit	  uit	  Groningen	  wordt	  
dus	  aangeschreven	  met	  “Geachte	  
mevrouw	  de	  Wit,”	  terwijl	  de	  aanhef	  van	  
Anna	  de	  Wit	  uit	  Leuven	  “Geachte	  
mevrouw	  DeWit,”	  moet	  luiden.	  Dit	  soort	  
details	  lijken	  onbeduidend,	  maar	  zijn	  
bepalend	  voor	  de	  percep=e	  van	  kwaliteit	  
van	  een	  organisa=e.	  Met	  mul=channel	  
heec	  u	  een	  imago	  dat	  u	  breed	  kunt	  
uitdragen,	  maar	  ook	  breed	  moet	  
onderhouden.	  
Met	  MDM	  bereikt	  uw	  organisa=e	  een	  
maximale	  betrouwbaarheid	  van	  klantdata.	  
Dit	  maakt	  alle	  ac=es	  en	  processen	  die	  
hierop	  gebaseerd	  zijn	  succesvoller	  en	  
voorspelbaarder.	  Daardoor	  zal	  uw	  omzet	  
s=jgen	  en	  uw	  groeipoten=e	  versneld	  
toenemen.	  

!!
!
!
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De	  klant	  is	  overal	  en	  hij	  is	  overal	  
dezelfde.	  Zorg	  dat	  u	  hem	  herkent,	  
en	  laat	  dat	  merken	  !
De	  melkboer	  wist	  het	  maar	  al	  te	  goed:	  de	  
klant	  wil	  herkend	  worden.	  In	  zijn	  hoofd	  
hield	  hij	  een	  CRM-‐systeem	  bij	  met	  veel	  
vrije	  invulvelden,	  zodat	  hij	  zijn	  klanten	  op	  
hun	  wenken	  kon	  bedienen.	  Bij	  
gezinsuitbreiding,	  maar	  ook	  in	  =jden	  van	  
nood,	  kon	  hij	  al=jd	  inspelen	  op	  hun	  
persoonlijke	  behoece	  met	  een	  fles	  zuivel	  
meer	  of	  minder	  en	  een	  vriendelijke	  groet	  
aan	  het	  adres	  van	  meneer	  of	  mevrouw.	  
Daarmee	  had	  hij	  de	  beste	  band	  met	  zijn	  
klanten	  die	  hij	  zich	  kon	  wensen,	  met	  een	  
servicelevel	  dat	  hem	  een	  maximale	  omzet	  
en	  zijn	  klanten	  een	  gevoel	  van	  
tevredenheid	  en	  erkenning	  opleverde.	  In	  
feite	  proberen	  we	  exact	  ditzelfde	  effect	  in	  
2014	  te	  bereiken,	  met	  het	  grote	  verschil	  
dat	  uw	  database	  nu	  niet	  meer	  in	  de	  
hoofden	  van	  medewerkers	  zit	  en	  een	  
ongelooflijk	  grote	  hoeveelheid	  aan	  
klantdata	  bevat	  die	  op	  een	  of	  andere	  
manier	  voor	  onze	  medewerkers	  ontsloten	  
moet	  worden.	  	  !
Enkele	  voorbeelden	  van	  situa=es	  waarin	  
een	  centraal	  klantbeeld	  ontbreekt:	  !
• 	  de	  adresgegevens	  van	  een	  groot	  aantal	  
trouwe	  klanten	  van	  een	  supermarkt-‐	  
keten	  zijn	  achterhaald	  en	  incompleet.	  
Hoe	  kan	  de	  keten	  ervoor	  zorgen	  dat	  hij	  
deze	  groep	  weer	  kan	  bereiken?	  	  

• bij	  een	  leveringsfout	  door	  een	  online	  
levensmiddelenconcern	  kan	  de	  
klantenservice	  een	  geïrriteerde	  klant	  niet	  
adequaat	  te	  word	  staan	  omdat	  hij	  niet	  in	  
het	  distribu=esysteem	  kan	  kijken	  

• Een	  klant	  belt	  zijn	  verzekeraar	  n.a.v.	  een	  
persoonlijk	  aanbod	  voor	  een	  
reisverzekering	  dat	  hij	  per	  post	  
ontvangen	  heec.	  Hoe	  kan	  de	  
medewerker	  van	  de	  klantenservice	  de	  
klant	  helpen	  als	  hij	  niet	  kan	  zien	  om	  
welke	  aanbieding	  het	  gaat?	  

• de	  financiële	  afdeling	  van	  een	  
houthandel	  heec	  een	  40-‐dagenbeleid,	  
wat	  inhoudt	  dat	  afnemers	  die	  na	  veer=g	  
dagen	  niet	  hebben	  betaald	  worden	  
nagebeld.	  Een	  e-‐mail	  van	  een	  afnemer	  
gericht	  aan	  de	  direc=e	  liegt	  er	  niet	  om:	  
hij	  dreigt	  zijn	  bestellingen	  voortaan	  
ergens	  anders	  te	  plaatsen	  als	  hij	  nog	  één	  
keer	  wordt	  gebeld	  over	  zijn	  
betalingsachterstand;	  een	  half	  uurtje	  
zoeken	  in	  diverse	  systemen	  en	  wat	  
rondvragen	  brengt	  aan	  het	  licht	  dat	  er	  
tot	  twee	  keer	  toe	  verkeerde	  producten	  
bij	  deze	  klant	  zijn	  afgeleverd	  en	  dat	  de	  
afdeling	  	  uitgice	  daarvan	  op	  de	  hoogte	  
was;	  zij	  hadden	  een	  no==e	  in	  hun	  
klachtensysteem	  genoteerd.	  !

Bovenstaande	  voorbeelden	  illustreren	  wat	  
het	  creëren	  van	  een	  centraal	  klantbeeld	  
kan	  voorkomen.	  Maar	  het	  belangrijkste	  is	  
dat	  het	  u	  op	  alle	  manieren	  enorm	  veel	  zal	  
opleveren.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  !
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Conclusie 
!
We	  zijn	  inmiddels	  in	  staat	  om	  met	  behulp	  
van	  technologie	  steeds	  beter	  in	  te	  spelen	  
op	  de	  profielen	  die	  we	  op	  basis	  van	  onze	  
mul=channel	  interac=e	  met	  de	  klant	  over	  
hem	  hebben	  opgeslagen.	  Bij	  elke	  
touchpoint	  en	  na	  elke	  vorm	  van	  interac=e	  
met	  de	  klant	  zouden	  we	  in	  theorie	  steeds	  
beter	  in	  staat	  moeten	  zijn	  om	  onze	  klanten	  
en	  prospects,	  on-‐	  en	  offline,	  op	  basis	  van	  
specifieke	  wensen	  en	  gedrag	  te	  
benaderen.	  In	  de	  prak=jk	  blijkt	  dit	  echter	  
nog	  lang	  niet	  al=jd	  het	  geval	  te	  zijn.	  Dit	  is	  
te	  verklaren	  door	  gebrekkig	  data	  
management.	  Data	  zijn	  incompleet,	  
vervuild	  en	  onbetrouwbaar,	  systemen	  
kunnen	  niet	  van	  elkaar	  profiteren	  en	  
ondertussen	  wordt	  door	  gebrekkige	  
valida=e	  elke	  dag	  onbetrouwbare	  data	  aan	  
de	  systemen	  toegevoegd.	  	  
Door	  te	  zorgen	  voor	  datakwaliteit,	  door	  
het	  inzeRen	  van	  het	  First	  Time	  Right	  
principe	  bij	  invoer	  van	  data	  en	  door	  het	  
creëren	  van	  een	  centraal	  klantbeeld	  met	  
Master	  Data	  Management,	  zorgt	  u	  voor	  
een	  uniforme	  beleving	  door	  de	  klant	  van	  al	  
uw	  kanalen.	  	  Of	  hij	  nu	  in	  contact	  treedt	  via	  
een	  app,	  facebook,	  online	  of	  met	  een	  
ouderwets	  telefoontje–	  al	  uw	  
medewerkers	  beschikken	  op	  elk	  moment	  
over	  een	  accuraat,	  compleet,	  correct	  en	  
uniek	  beeld	  van	  uw	  klant.	  	  

!!

Over	  de	  auteur	   !
Ik	  ben	  Esther	  Labrie	  
van	  Human	  
Inference.	  Mijn	  
organisa=e	  is	  
specialist	  in	  het	  tot	  
stand	  brengen	  van	  
een	  centraal	  

klantbeeld	  voor	  organisa=es	  in	  
uiteenlopende	  branches.	  Ons	  doel	  is	  
organisa=es	  in	  staat	  stellen	  om	  met	  hun	  
klanten	  en	  prospects	  op	  een	  persoonlijke	  
en	  relevante	  manier	  te	  interacteren.	  De	  
hierboven	  beschreven	  drie	  pijlers	  voor	  een	  
succesvolle	  mul=channelstrategie	  zijn	  de	  
kernoplossingen	  die	  dat	  mogelijk	  maken.	  Ik	  
hoop	  dat	  deze	  whitepaper	  u	  op	  weg	  heec	  
geholpen	  bij	  het	  perfec=oneren	  van	  uw	  
mul=channelstrategie.	  Tot	  slot	  vindt	  u	  
hieronder	  een	  samenva~ng	  van	  twee	  
uiteenlopende	  klantcases	  van	  Human	  
Inference	  waarin	  datakwaliteit,	  First	  Time	  
Right	  en	  een	  centraal	  klantbeeld	  een	  grote	  
rol	  spelen.	  Voor	  meer	  informa=e	  of	  vragen	  
kunt	  u	  mij	  bereiken	  via	  +31	  (0)6	  55923756	  
of	  esther.labrie@humaninference.com 

!
!
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In	  de	  prak=jk:	  Nutricia/
Danone 
!
Voedselfabrikant	  Nutricia	  staat	  voor	  de	  
uitdaging	  om	  een	  grote	  groep	  te	  bereiken	  
die	  constant	  in	  beweging	  is:	  ouders	  en	  dan	  
in	  het	  bijzonder	  moeders.	  Nutricia	  doet	  dat	  
door	  al	  in	  een	  heel	  vroeg	  stadium	  in	  
contact	  te	  treden	  met	  de	  doelgroep:	  vanaf	  
het	  begin	  van	  de	  zwangerschap.	  Met	  een	  
goed	  doordacht	  mul=channel	  
marke=ngplan	  dat	  moeders	  op	  een	  
pre~ge	  manier	  ondersteunt	  bij	  de	  
mijlpalen	  =jdens	  een	  zwangerschap	  en	  
daarna	  bij	  de	  mijlpalen	  voor	  het	  
opgroeiende	  kind,	  zorgt	  Nutricia	  ervoor	  
dat	  het	  merk	  top	  of	  mind	  blijc	  bij	  de	  
doelgroep.	  	  

!
Alle	  gegevens	  van	  de	  (toekoms7ge)	  
moeder	  in	  elk	  kanaal	  beschikbaar,	  
24/7 !
Om	  de	  doelgroep	  in	  deze	  belangrijke	  
levensfase	  op=maal	  te	  kunnen	  
ondersteunen,	  moet	  Nutricia	  kunnen	  
vertrouwen	  op	  de	  data.	  Deze	  data,	  die	  via	  
15	  verschillende	  kanalen	  kan	  
binnenkomen,	  worden	  bij	  elke	  interac=e	  
via	  het	  FTR	  principe	  gevalideerd,	  
gestandaardiseerd	  en	  eventueel	  verrijkt.	  
Een	  centraal	  klantbeeld	  stelt	  Nutricia	  in	  
staat	  om	  de	  app	  waarmee	  de	  doelgroep	  

interacteert	  in	  hoge	  mate	  te	  
personaliseren	  en	  daarnaast	  in	  te	  springen	  
op	  relevante	  momenten	  gedurende	  de	  
zwangerschap	  en	  in	  de	  eerste	  jaren	  
daarna.	  Dit	  zorgt	  voor	  maximale	  
klantloyaliteit	  en	  een	  significante	  groei	  
voor	  de	  organisa=e.	  
Een	  niet	  te	  onderschaRen	  effect	  van	  de	  
interac=e	  is	  ook	  dat	  moeders	  bij	  wie	  de	  
zwangerschap	  niet	  goed	  verloopt	  dit	  
vrijwel	  al=jd	  zullen	  laten	  weten;	  op	  basis	  
van	  de	  betrouwbaarheid	  van	  de	  data	  en	  
een	  accurate	  koppeling	  van	  databronnen	  
kan	  Nutricia	  er	  100%	  zeker	  van	  zijn	  dat	  er	  
geen	  ongepaste	  en	  kwetsende	  
communica=e	  naar	  deze	  moeders	  wordt	  
verstuurd.	  Daardoor	  kan	  de	  posi=eve	  
merkbeleving	  blijven	  bestaan. 

!
In	  de	  prak=jk:	  Wereld	  
Natuur	  Fonds	  	  
!
Voor	  Het	  Wereld	  Natuur	  Fonds	  (WNF)	  
Nederland	  is	  het	  verstevigen	  van	  de	  
bestaande	  rela=es	  net	  zo	  belangrijk	  als	  
absolute	  groei	  van	  de	  achterban.	  De	  focus	  
is	  verschoven	  van	  productgericht	  naar	  
rela=egericht	  waarbij	  men	  zich	  voor	  iedere	  
rela=e	  afvraagt:	  wat	  kunnen	  wij	  de	  
donateur	  bieden,	  wat	  betekent	  de	  
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donateur	  voor	  ons	  en	  wat	  kunnen	  wij	  voor	  
elkaar	  blijven	  betekenen	  in	  de	  toekomst?	  
Op	  de	  website	  kunnen	  rela=es	  hun	  eigen	  
gegevens	  inzien	  en	  muteren:	  het	  MijnWNF	  
concept.	  Dit	  maakt	  het	  mogelijk	  om	  
voorkeuren	  en	  interesses	  door	  te	  geven.	  
Dat	  levert	  het	  WNF	  waardevolle	  informa=e	  
die	  kan	  worden	  toegepast	  om	  campagnes	  
en	  aanbiedingen	  beter	  toe	  te	  spitsen	  op	  de	  
wensen	  van	  de	  donateur.	  Het	  geec	  tevens	  
inzicht	  in	  het	  voorkeurskanaal	  van	  de	  
rela=e.	  Zo	  kan	  de	  rela=e	  worden	  versterkt	  
en	  de	  donateur	  beter	  worden	  bediend.	  	  

!
Integraal	  donateurbeeld	  !
WNF	  is	  zich	  al	  lange	  =jd	  bewust	  van	  het	  
belang	  van	  datakwaliteit	  voor	  het	  
verhogen	  van	  de	  response	  van	  direct	  mail,	  
maar	  beschikt	  inmiddels	  ook	  over	  een	  
centraal	  klantbeeld:	  een	  eenduidig	  
donateurbeeld.	  Rela=egegevens,	  die	  via	  
welk	  kanaal	  dan	  ook	  binnenkomen,	  
worden	  ontdubbeld	  en	  geschoond.	  Naam-‐	  
en	  adresgegevens	  worden	  gevalideerd	  en	  
gestandaardiseerd.	  Medewerkers	  van	  de	  
front-‐office	  kunnen	  met	  behulp	  van	  de	  
socware	  rela=es	  snel	  terugvinden,	  op	  
basis	  van	  enkele	  kenmerken	  –	  zoals	  
postcode	  en	  huisnummer.	  Nieuwe	  rela=es	  
worden	  direct	  gecontroleerd,	  gevalideerd	  
en	  gestandaardiseerd.	  De	  gegevens	  
worden	  direct	  in	  het	  juiste	  veld	  geplaatst.	  
Het	  WNF	  maakt	  voor	  wervingsac=es	  
doorgaans	  gebruik	  van	  
(tele)marke=ngbureaus	  die	  

rela=egegevens,	  bijvoorbeeld	  via	  
invulformulieren,	  in	  bulk	  verwerken.	  Deze	  
data	  wordt	  eveneens	  automa=sch	  
gematched	  en	  opgeschoond,	  voordat	  deze	  
in	  de	  opera=onele	  systemen	  terechtkomt.	  
Daarnaast	  zijn	  er	  zoveel	  mogelijk	  
processen	  geautoma=seerd	  en	  
gestandaardiseerd.	  Daardoor	  blijc	  er	  
onder	  de	  streep	  geld	  over	  dat	  hard	  nodig	  is	  
om	  natuurbeschermingsprojecten	  te	  
kunnen	  blijven	  ondersteunen.	  
WNF	  moeten	  er	  al=jd	  op	  kunnen	  
vertrouwen	  dat	  de	  gegevens	  in	  de	  
database	  correct	  en	  actueel	  zijn.	  Een	  
verkeerd	  bezorgd	  =jdschric	  kost	  nogmaals	  
geld	  bij	  de	  herzending	  en	  een	  een	  dubbel	  
verzonden	  poststuk	  kan	  ergernis	  
opleveren.	  Het	  posi=eve	  en	  betrouwbare	  
imago	  kan	  dankzij	  het	  eenduidig	  
donateurbeeld	  worden	  hooggehouden.	  

!!!!
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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	  informa=ekwaliteit	  uit	  handen	  te	  
nemen.	  

De	  socware	  is	  gebaseerd	  op	  natuurlijke	  
taalverwerking	  die	  gebruikmaakt	  van	  
landspecifieke	  kennis.	  Daarnaast	  kunnen	  gegevens	  
vanuit	  verschillende	  databronnen	  geïntegreerd	  
worden.  
Meer	  dan	  250	  bedrijven	  zeRen	  de	  Human	  
Inference	  oplossingen	  in	  voor	  het	  bereiken	  en	  
behouden	  van	  een	  eenduidig	  klantbeeld,	  voldoen	  
aan	  regelgeving,	  opsporing	  van	  fraude	  en	  efficiënte	  
zoekprocessen	  in	  call	  centers.	  

Zo	  kan	  de	  Belas7ngdienst	  vooraf	  uw	  juiste	  
gegevens	  invullen.	  

Centerparcs	  stuurt	  u	  een	  persoonlijk	  aanbod,	  
waardoor	  zij	  20%	  meer	  rendement	  op	  hun	  
marke=ng	  halen.	  

ING	  kon	  pijnloos	  samengaan	  met	  de	  Postbank.	  

Nutricia	  realiseerde	  in	  3	  maanden	  de	  basis	  voor	  
nog	  gezondere	  marke=ngcampagnes.	  

En	  Aegon,	  ING	  Lease,	  SNS	  property	  finance	  en	  
vele	  anderen	  voorkomen	  miljoenen	  aan	  fraude,	  
ieder	  kwartaal	  opnieuw.	  

Meer	  weten?	  

Als	  u	  meer	  wilt	  weten	  over	  de	  waarde	  van	  
datamanagement	  of	  een	  centraal	  klantbeeld	  voor	  
uw	  organisa=e,	  of	  u	  wilt	  graag	  =ps	  en	  advies,	  

neemt	  u	  dan	  gerust	  contact	  met	  mij	  op	  per	  
telefoon:	  +31	  (0)6	  55923756	  of	  per	  email:	  
esther.labrie@humaninference.com.	  

Verdere	  informa=e	  over	  onze	  oplossingen	  en	  case	  
studies	  van	  onze	  klanten	  vindt	  u	  op	  onze	  website:	  
www.humaninference.nl	  

!!!
Copyright	  ©	  Human	  Inference,	  2014	  Alle	  rechten	  voorbehouden.	  

De	  informa=e	  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	  whitepaper.
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