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Event Driven Marketing 

Klanten behouden, nieuwe klanten werven en binden, en de klantwaarde vergroten zijn vier 
belangrijke speerpunten van bedrijven met als doel de continuïteit op langere termijn te kunnen 
waarborgen. Voor ieder van deze speerpunten geldt dat het effect wordt versterkt door de focus te 
leggen op die klanten of klantgroepen, die op dat moment het beste passen bij het karakter en de 
dienstverlening van de eigen organisatie. Dat is niet statisch, maar kan veranderen van moment tot 
moment. Deze doelgroepen kunnen op verschillende manieren worden bewerkt om invulling te 
geven aan de genoemde speerpunten, bijvoorbeeld door Direct Marketing campagnes voor nieuwe 
klanten op te zetten of meer service te bieden aan bestaande klanten.  
 
Sinds een aantal jaren heeft een nieuw soort marketingstrategie zijn intrede gedaan, Event Driven 
Marketing (EDM). EDM is een marketingstrategie die gebaseerd is op het tijdig anticiperen op 
relevante gebeurtenissen in het leven van een klant of prospect. Met EDM als marketingstrategie 
wordt aan alle vier genoemde speerpunten gelijktijdig invulling gegeven en wordt een op de 
individuele klant toegespitste marketingbenadering geautomatiseerd uitgevoerd, waardoor het op 
grote schaal toe te passen is.  
 
Succesvolle bedrijven in verschillende branches gebruiken deze marketingstrategie al geruime tijd en 
behalen aantoonbaar resultaat, maar binnen de ATP branche blijft het nog relatief in de 
kinderschoenen staan. De van oudsher product georiënteerde branche transformeert langzaam 
richting een klantgerichte aanpak, maar loopt niet voorop waar het moderne marketingtechnieken 
betreft, mede omdat ook de systemen die gebruikt worden daarvoor vaak nog niet geschikt zijn.  
In dit white paper gaan we nader in op de werking van EDM, de uitdagingen die ondernemingen in 
de ATP branche ervaren bij het opzetten van een EDM strategie en geven we handvatten om deze 
uitdagingen aan te gaan en EDM succesvol te kunnen toepassen.  

Waarom EDM? 
Event Driven Marketing, het woord zegt het al, is een marketing strategie waarbij de 
marketingactiviteiten worden geïnitieerd door ‘events’. Deze events zijn gebeurtenissen in de 
persoonlijke of zakelijke sfeer van klanten of potentiële klanten, waardoor hun situatie verandert. De 
kracht van EDM is dat u in contact treedt met uw klant op het moment voordat of wanneer het 
‘event’ zich voordoet en met uw dienstverlening inspeelt dan ook op de veranderde 
omstandigheden. Onderzoek heeft uitgewezen dat de  kans significant groter is  dat uw klant op dat 
moment ook daadwerkelijk van uw diensten gebruik gaat maken.  
 
Met EDM worden waardevolle verkoopkansen gecreëerd door op het juiste moment op de juiste 
plaats te zijn met passende dienstverlening. En door een zorgvuldig samengestelde EDM campagne 
wordt het slagingspercentage van deze verkoopkansen nog meer vergroot. We zien dat bedrijven die 
succesvol gebruik maken van EDM campagnes deze vaak in de loop van de tijd aanpassen en 
finetunen op basis van de ervaringen die ze ermee opdoen. Een EDM campagne is daarmee geen 
statische benadering, maar de werking ervan moet continue worden bijgesteld. Enerzijds door 
ervaringen vanuit de campagne zelf, maar ook door veranderingen van buitenaf zoals aangepaste 
wet en regelgeving. Het versterkt uw imago en positionering. 
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De hoge slagingskans van EDM wordt veroorzaakt door een aantal factoren 

 Urgentie 

 Gevoelswaarde 

 Respons 

 Eventkeuze 
 

Urgentie 
Als u erin slaagt op het juiste moment in contact te komen met uw klant, dat wil zeggen als de 
gebeurtenis waar het om gaat plaatsvindt ofwel heel actueel is, dan voelt de klant zich het meest 
genoodzaakt om iets te ondernemen. Wat een geluk dat u op dat moment net ‘voorbij’ komt, u komt 
als het ware ‘als geroepen’. De timing is hierbij essentieel. Sommige onderwerpen die tijdens een 
regulier adviesgesprek de revue passeren, hebben op dat moment niet dezelfde aandacht van de 
klant als op het moment dat een daarvoor relevante gebeurtenis zich voordoet. In uw adviesgesprek 
lost u dit waarschijnlijk op door ter plaatse de urgentie van het onderwerp aan te tonen; met EDM 
zorgt u ervoor dat het moment zodanig gekozen is dat de urgentie al beleefd wordt.  

Gevoelswaarde   
Onderzoek en ervaring wijst uit dat de klant EDM als een stuk plezieriger ervaart dan bijvoorbeeld 
Direct Marketing. In geval van Direct Marketing stuurt de onderneming op een door haar gekozen 
moment informatie toe aan een groep klanten, terwijl bij EDM een gebeurtenis in het leven van een 
individuele klant het initiatief is voor de marketingactiviteit. Daarbij speelt de marketingactiviteit ook 
in op precies die gebeurtenis, waardoor het veel vanzelfsprekender voelt voor een klant om 
benaderd te worden. Het geeft eerder een gevoel van service, dan een gevoel benaderd te worden 
vanuit een marketingcampagne. De klant merkt dat er met hem wordt meegedacht en deze ervaring 
kan de klantrelatie versterken. Hoe preciezer kan worden ingespeeld op de situatie van de klant, hoe 
hoger de positieve gevoelswaarde en daardoor de kans van slagen.  

Respons  
Het responspercentage is een belangrijke indicator van het succes van een bepaalde actie. Uit 
onderzoeken blijkt dat de respons bij EDM activiteiten 34% is, tegenover maar 4% bij Direct 
Marketing activiteiten [bron: Holtom, Mark "EDM KPIs"]. Een significant verschil, dat daarmee ook 
gelijk de kracht aantoont van EDM! Deze respons of terugkoppeling van de klant hoeft overigens niet 
altijd direct een aankoop te betekenen om succesvol te kunnen noemen. De reactie van de klant kan 
ook bijdragen aan de volledigheid en actualisatie van het klantbeeld, en aan de intensiteit van het 
klantcontact, wat weer belangrijk is voor het succes van toekomstige marketing activiteiten. 

Eventkeuze  
Het succes van de EDM activiteiten wordt zeker ook bepaald door de zorgvuldige keuze van events, 
aangezien het hele concept van EDM daar om draait. Voorbeelden van deze events ofwel 
gebeurtenissen zijn een verjaardag, een huwelijk, gaan samenwonen, een bedrijf starten of juist 
verkopen, de geboorte van een kind of kleinkind, een rijbewijs behalen, 18 jaar worden, gaan 
samenwonen, een andere baan, het kopen van een huis, etc. Hoewel het zeer uiteenlopende 
situaties zijn, hebben ze met elkaar gemeen, dat het aanleidingen zijn om in contact te komen.  
  

http://www.eventricity.biz/EDM_Infographic.php
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Afhankelijk van de dienstverlening die u aanbiedt en welke doelgroepen u bedient, kunnen deze of 
andere gebeurtenissen concrete verkoopkansen voor u betekenen. De klant krijgt in dat geval een 
aanbod op basis van de gebeurtenis die optreedt of mogelijkerwijs gaat optreden, ‘event driven’ dus 
en het aanbod speelt in op die gebeurtenis. Evenals de events is ook het aanbod niet altijd gelijk. 
Wanneer u pensioenspecialist bent, zal een huwelijk voor u bijvoorbeeld aanleiding zijn om uw klant 
te attenderen op veranderingen in zijn toekomstvoorzieningen en hoe u daarin behulpzaam kunt zijn, 
terwijl u als bedrijvenadviseur misschien juist met uw dienstverlening inspeelt op de gevolgen van 
het huwelijk voor de zakelijke situatie.  
 
Voor alle organisaties geldt echter dat het belangrijk is om in elk geval de Events zodanig te 
definiëren, dat de dienstverlening van de organisatie toegevoegde waarde biedt voor de situatie 
waarop wordt ingespeeld. 
 
Naast directe verkoopkansen kan een Event ook bedoeld zijn om waardevolle contactmomenten op 
te leveren, die de klantrelatie versterken en die mogelijk nieuwe informatie opleveren om de klant in 
de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.  

Benodigde ingrediënten voor een EDM campagne 
Wat is nu nodig om een EDM campagne te kunnen opzetten, zodanig dat de hiervoor genoemde 
succesfactoren optimaal uit de verf komen? Met andere woorden hoe bereikt u een klant op het 
moment dat deze u nodig heeft (timing), en hoe doet u dat op een manier die zorgt voor een 
positieve reactie (gevoelswaarde) waardoor de klant ingaat op uw aanbod (respons)? We kunnen 
daarvoor een aantal essentiële elementen onderscheiden.   

Het Klantbeeld 
Een volledig en actueel klantbeeld is van cruciaal belang voor een EDM campagne. Op basis van 
beschikbare klantgegevens worden de doelgroepen voor de EDM campagne geselecteerd. De 
doelgroepen in combinatie met de dienstverlening die wordt geboden zijn tevens bepalend bij het 
definiëren van events. Een campagne opzetten rondom het event ’18 jaar worden’ is alleen zinvol als 
de geboortedata bekend zijn en als een doelgroep kan worden gevormd van klanten die nog 18 jaar 
moeten worden. Uiteraard moet ook de geboden dienstverlening aansluiten bij de situatie van 18-
jarigen.   

Klantprofiel en risicoprofiel 
Het klantprofiel bestaat enerzijds uit objectieve klantdata, zoals de basis NAW gegevens en 
contactinformatie uitgebreid met gezinsgegevens, inkomens- en woonsituatie. Daarnaast is het ook 
van belang een risicoprofiel vast te leggen of af te leiden, dat wil zeggen een overzicht van de risico’s 
die deze klant loopt en in welke mate deze mogelijk zijn afgedekt. Op basis van deze objectieve data 
vanuit het klant- en risicoprofiel is het al mogelijk om klanten in te delen in één of meerdere 
doelgroepen en gebeurtenissen te voorspellen die kunnen optreden.  

Wensen en gedragingen 
Door juist ook subjectieve data zoals wensen, risicobereidheid en eerdere gedragingen vast te 
leggen, kan nog veel beter worden ingeschat welk type benadering door de klant als waardevol 
wordt ervaren. Hoe staat een klant tegenover risico’s, is een zeker eigen risico aanvaardbaar of juist 
helemaal niet? Hoe heeft een klant in het verleden heeft gereageerd op een bepaalde gebeurtenis? 
Allemaal informatie waarmee de doelgroepen nog verder verfijnd kunnen worden, waardoor de 
marketingactiviteiten beter zullen aansluiten en meer succes opleveren.  
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Eventprofiel 
Op basis van het klant- en risicoprofiel kan het eventprofiel van een klant worden afgeleid, met 
andere woorden welke events kunnen optreden gezien het profiel van de klant. Dit zijn uiteraard 
alleen de events die te voorspellen zijn op basis van de vastgelegde data. Daarnaast kunnen op basis 
van gedragingen van een klant ook events actueel worden.  

Datakwaliteit  
Belangrijk bij de vastlegging van data is dat de kwaliteit van de data zo hoog mogelijk is, zodat de 
EDM campagnes worden ingericht op basis van up-to-date klantinformatie. Datakwaliteit moet hoog 
op de agenda staan en is niet de verantwoordelijkheid van één persoon, maar hoort thuis in het 
takenpakket van iedere medewerker met klantcontact in welke vorm ook. Voorwaarde daarvoor is 
dat iedereen duidelijk voor ogen heeft welke informatie nodig is, zodat het verifiëren en aanvullen 
van het klantprofiel onderdeel moet zijn van alle klantgerichte processen. 

Externe databronnen 
Naast interne inspanningen om de datakwaliteit te verbeteren, kan ook gebruik worden gemaakt van 
externe bronnen die de datakwaliteit kunnen beoordelen maar ook kunnen verrijken. Met name het 
verrijken van het klantbeeld met waardevolle marketinginformatie uit bronnen als 
huizenverkoopsites, socio-demografische databases of Kamer van Koophandel geeft informatie op 
basis waarvan events eerder en beter kunnen worden ingeschat zonder te hoeven wachten op het 
verkrijgen van deze zelfde informatie vanuit de klant.   
 

De Events 
Het gekozen event bepaalt voor een groot deel het verloop van de EDM campagne. Events kunnen 
aansluiten bij iets simpels zoals een verjaardag of een complexere gebeurtenis zo als het kopen van 
een eerste huis. Het event bepaalt welke klanten worden benaderd, namelijk die groep waarbij het 
event, of de gebeurtenis actueel is of wordt. Het eventprofiel zoals hierboven genoemd, geeft hier 
inzicht in.  
 
Daarnaast bepaalt het event ook de hoeveelheid werk in de campagne en de aard van de 
verkoopkansen die gecreëerd kunnen worden. Bijvoorbeeld voor een EDM campagne die zich 
doorlopend richt op verjaardagen van klanten, kan een eenvoudige opzet worden gekozen waarbij 
een e-card wordt gestuurd met een link naar een attentie via een pagina waarop de eigen gegevens 
kunnen worden gecontroleerd. De EDM campagne voor klanten die hun eerste huis willen kopen, 
bestaat misschien wel uit veel meer stappen en kent ook meer afhankelijkheden gedurende het 
traject.  
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De Communicatiekanalen  
EDM kan en wordt meestal multi-channel ingezet, wat inhoudt dat meerdere 
communicatie kanalen worden gebruikt om de klant te bereiken en om respons te 
verkrijgen. Eenzelfde boodschap kan bijvoorbeeld via verschillende kanalen 
worden verzonden, afhankelijk van de voorkeur van de klant die het betreft. 
Daarnaast kan ook juist bewust voor een bepaald communicatiekanaal worden 
gekozen voor een specifieke boodschap of responsmogelijkheid, vanwege de 
kracht van het communicatiemiddel voor dat doeleinde. Het is belangrijk om de 
communicatiekanalen te kunnen bedienen die de doelgroep gebruikt, zodat 
respons niet om die reden wordt nagelaten. Een contact kan bijvoorbeeld per e-
mail en per post worden gedaan, al naar gelang de voorkeur, waarbij de 
responsmogelijkheid ook zowel per post als online wordt aangeboden. De 
ontvanger van de brief kan dan ook online reageren als dat de voorkeur heeft. 
Kosten, efficiency en effectiviteit per kanaal kunnen behoorlijk variëren, wat mede 
bepalend is voor de keuze binnen de campagne.  
 

De responsmogelijkheid 
Uit onderzoek is gebleken dat de respons van een EDM campagne gemiddeld 34% is. Dit percentage 
groeit naarmate de interactie naar aanleiding van de gebeurtenis aansluit bij de verwachtingen van 
de klant of deze zelfs overtreft. Het is belangrijk om na te denken over het communicatiekanaal dat 
de klant moet of kan gebruiken om de terugkoppeling te geven. Enerzijds omdat het moet aansluiten 
bij de voorkeuren van de betreffende klant, maar ook vanwege de verwerking van de respons in de 
organisatie. Voor grote hoeveelheden is dit bij voorkeur in een geautomatiseerde omgeving waarbij 
de terugkoppeling tegelijkertijd het klantbeeld bijwerkt. Belangrijk is tevens welke opvolging van de 
respons nodig is en hoe dat georganiseerd wordt. Stel dat de klant iets kan ophalen op de vestiging, 
dan kan worden gekozen voor het online reageren voor invullen van gegevens en maken van een 
afspraak, maar ook voor het noemen van mogelijke tijden waarop dat mogelijk is en iemand 
beschikbaar te houden voor de ontvangst en opname van gegevens.  
 

ICT ondersteuning 
EDM is een continu proces van interacties op basis van events, die worden afgeleid vanuit het 
klantprofiel of worden getriggerd door gedragingen van klanten of prospects. Alle voorgaande 
ingrediënten ten spijt zal het lastig worden een EDM campagne goed uit te voeren en uit te bouwen 
zonder de juiste ICT ondersteuning daarbij. Daarentegen kunnen alle hiervoor genoemde elementen 
de EDM campagne laten excelleren door hun onderlinge samenhang te benutten met behulp van 
juiste ICT tools.  
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Het systeem moet in staat zijn om verschillende databronnen te combineren tot één centraal 
klantbeeld, op basis waarvan het klant-, risico- en eventprofiel kan worden samengesteld. Het 
klantbeeld geeft ook de informatie over de communicatiekanalen die voor een klant gebruikt kunnen 
worden en de voorkeuren daarbij. Op basis van de gedefinieerde events moet het systeem in staat 
zijn om de juiste klanten te selecteren voor de events of te reageren op relevante triggers die de 
klant aan een bepaald event kunnen koppelen. Responses van klanten moeten zoveel mogelijk 
automatisch toegevoegd worden aan het klantbeeld, zodat ze als inpunt kunnen dienen voor 
vervolgactiviteiten. Verkoopkansen en follow-up reminders moeten automatisch gegenereerd en 
klaargezet kunnen worden. Doordat EDM een continue flow van marketingactiviteiten, responses en 
vervolginteracties veroorzaakt, die zodra de omvang van campagnes en betrokken doelgroepen 
groeit niet meer handmatig kan worden bijgehouden, is ICT ondersteuning onmisbaar in het geheel.  
 
De meeste CRM systemen bieden de geschetste functionaliteit in meer of mindere mate standaard 
aan, waarbij het wel belangrijk is dat er aansluiting mogelijk is met de aanwezige ICT systemen en 
databronnen. Aansluiting bij de eigen communicatiekanalen, zoals e-mail, de website en diverse 
social media kanalen is verder wenselijk om alle contacten in beeld te brengen en optimaal gebruik 
te kunnen maken van de diverse communicatiekanalen. 

Uitdagingen bij het opzetten van een EDM campagne 
Hoewel EDM succesvol wordt toegepast bij veel bedrijven en in dit white paper ook de hoge 
slagingskans wordt benadrukt, blijft het gebruik ervan binnen de ATP branche nog steeds beperkt. 
Hoge kosten vanwege de benodigde complexe ICT ondersteuning, het ontbreken van de gewenste  
datakwaliteit en het ontberen van voldoende marketingkennis zijn voor ons de meest gehoorde 
belemmeringen.  
 
Binnen de financiële dienstverlening in zijn algemeenheid zijn het vooral verzekeraars en banken die 
met EDM aan de slag gaan. Banken leiden de events bij hun klanten bijvoorbeeld af aan mutaties op 
de rekening en sturen klanten een aanbod toe voor een kredietfaciliteit bij herhaalde roodstand.  
 
De uitdagingen waar klanten voor komen te staan als ze willen starten met EDM zijn enerzijds 
organisatorische van aard, maar hebben ook te maken met de kwaliteit van de aanwezige klantdata 
en de benodigde ICT infrastructuur. Hierna worden deze uitdagingen verder uitgewerkt.  

Goede datakwaliteit 
Al eerder is genoemd, dat een volledig en actueel klantbeeld van cruciaal belang is voor het succesvol 
inzetten van EDM binnen de organisatie. Het klant-, risico en eventprofiel is de bron van waaruit 
klanten aan events kunnen worden gekoppeld. De praktijk leert echter dat de datakwaliteit in veel 
gevallen niet voldoet om de doelgroepen te kiezen en de events te definiëren. Het ontbreken van 
bijvoorbeeld de geboortedatum maakt het onmogelijk om events daaraan te koppelen. Het niet 
beschikken over een actueel post- of mailadres beperkt de communicatiemogelijkheden via deze 
kanalen enorm.  
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Datakwaliteit gaat over volledige en actuele data, maar zeker ook over beschikbaarheid. Soms is de 
informatie wel aanwezig, maar zit het in verschillende losstaande systemen of databases en is het 
verzamelen ervan een tijdrovende en arbeidsintensieve bezigheid. Het niet kunnen beschikken over 
de benodigde up-to-date data om met EDM te kunnen starten is één van de belangrijkste redenen 
voor ondernemingen om af te haken.  

Benodigde ICT infrastructuur 
Datakwaliteit heeft ook verband met de aanwezige ICT infrastructuur, aangezien de data zich vaak 
bevindt in losstaande, niet gekoppelde systemen. De EDM campagne zelf is bijna onuitvoerbaar 
zonder de ondersteuning vanuit de ICT infrastructuur. Denk aan het kunnen selecteren van de 
doelgroepen, het faciliteren van de events met procesflows, het initiëren van klantcontacten 
daardoor, het opvangen van de responses via verschillende kanalen en het klaarzetten van 
activiteiten om die responses weer op te volgen. Voor enkele klanten is dit nog wel te overzien, maar 
zodra één of meerdere EDM campagnes breed worden uitgerold, is een toegeruste ICT infrastructuur 
onmisbaar.  
 
Doorgaans zijn systemen die deze mogelijkheden bieden niet standaard aanwezig bij een ATP 
organisatie en de investering op voorhand om dat in eigen huis te halen kan een behoorlijke drempel 
vormen voor het starten met EDM. 

Structurele invulling  
Een belangrijke organisatorische uitdaging voor het werken met EDM is, dat het een doorlopend en 
dynamisch proces is, waar dagelijks aandacht aan geschonken moet worden. Het is niet zoals een 
éénmalige doelgroepselectie, het versturen van een mailing aan deze doelgroep en vervolgens 
verwerken van de respons op die mailing. Daarvoor wordt incidenteel tijd ingeruimd en als het 
afgerond is, worden de dagelijkse werkzaamheden weer als gewoon hervat.  
 
Zodra EDM wordt ingevoerd, kan er iedere dag opnieuw klanten worden geselecteerd voor Events 
waardoor ze benaderd worden en kunnen zij daar op reageren. Dat betekent dat het opvolgen van 
responses en het reageren op mogelijke verkoopsignalen vanuit de EDM campagne onderdeel moet 
gaan worden van de dagelijkse werkzaamheden. Het zorgt voor nieuwe kansen, maar alleen als die 
ook worden opgevolgd. Niets is zo frustrerend voor klanten dan het uitblijven van een toegezegde 
reactie of het niet ontvangen van een beloofde attentie.  
 

Van uitdaging naar kansen 
EDM biedt een prachtige kans om op het juiste moment in contact te komen met klanten of 
prospects en daarmee waardevolle interacties aan te gaan en passende dienstverlening aan te 
bieden. De uitdagingen waar ATP ondernemers voor komen te staan als ze willen starten met EDM 
vormen echter een te hoge drempel om daadwerkelijk te beginnen. Hoe kunnen deze uitdagingen 
worden aangegaan zodat EDM ook voor deze ondernemers binnen handbereik komt?   
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Uitbesteden/outsourcing 
De eerder genoemde uitdagingen bestaan deels uit problemen die voortkomen uit het volledig zelf 
uitvoeren van de gehele EDM campagne. Als alles in eigen huis en door eigen mensen gebeurt, dan 
gelden alle vereisten ook voor de eigen organisatie. Een enorme bottleneck op het gebied van ICT 
ondersteuning, personele capaciteit en deskundigheid.  
 
Inmiddels zijn partijen op de markt gekomen, die het organiseren en uitvoeren van de EDM 
campagne in belangrijke mate kunnen invullen. Het outsourcen van EDM heeft meerdere voordelen: 
 

 Expertise 

 ICT infrastructuur 

 Continuïteit 

Expertise  
Door de invulling van de EDM strategie geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een externe partij, 
kan gebruik gemaakt worden van de aanwezige expertise van deze externe partij. Het organiseren en 
uitvoeren van EDM campagnes is de dagelijkse praktijk van deze partijen en het is hun ervaring en 
kennis op dat gebied, die beschikbaar komt zodra EDM wordt uitbesteed.  
 
Als deze kennis wordt samengevoegd met de kennis van ATP ondernemer waar het de eigen klanten 
en dienstverlening betreft, ontstaat een prachtige samenwerking voor een succesvolle EDM 
campagne. De externe partij kan ondersteunen bij het definiëren van de events en advies geven over 
de invulling van de campagne rondom deze events.  

ICT infrastructuur 
Als ook de uitvoering van de EDM campagne in die opzet  wordt uitbesteed,  kan ook gebruik worden 
gemaakt van de meestal zeer geavanceerde systemen waarover de gespecialiseerde partij beschikt. 
Zoals de traditionele ICT infrastructuur van een ATP’er van oudsher gemaakt is voor het verwerken 
van polis informatie, prolongatie en een eenvoudig klantbeeld, zo zijn de systemen van deze 
bedrijven gemaakt om complexe EDM campagnes mee te ondersteunen, triggers in te regelen en 
automatisch verkoopkansen en follow-up activiteiten te genereren.   
 
Helemaal ideaal is het als u als ondernemer zelf toegang krijgt tot (een deel van) dat systeem en zo 
de voortgang van de eigen campagnes kunt volgen en de klaargezette follow-up kunt raadplegen. 
Het wordt dan als het ware een verlengstuk van uw eigen organisatie.  

Continuïteit  
Doordat de EDM campagne(s) mee opgezet en uitgevoerd worden door een daarin gespecialiseerde 
partij, wordt ook de uitdaging van het structureel invulling kunnen geven aan EDM opgelost. De 
externe partij zorgt voor het continu uitvoeren en monitoren van de campagnes en de follow-up 
activiteiten kunnen tot op zekere hoogte ook worden ge-outsourced. Dat is ook het mooie ervan, u 
bepaalt zelf tot hoever het outsourcen gaat en vanaf welk moment u de uitvoering over wilt nemen.   
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Dataverrijking 
Het outsourcen van een deel van de EDM campagne op basis van uw eigen brondata lost niet 
automatisch het probleem op van onvoldoende datakwaliteit. Toch zijn ook hiervoor mooie 
initiatieven op de markt gekomen, die kunnen ondersteunen bij het valideren van de aanwezige data 
en het verrijken van deze data met waardevolle marketinginformatie. Data validatie werkt ook op 
basis van een community waarbinnen basisgegevens van klanten die door iedere partij afzonderlijk is 
verzameld, wordt vergeleken met de eigen data en verschillen worden geanalyseerd. Welke data is 
bijvoorbeeld tijdens het meest recente klantcontact verzameld.  
 
Om gebruik te kunnen maken van een dergelijke datavalidatie en –verrijking zijn meestal geen aparte 
ICT systemen nodig. Het werkt bijvoorbeeld al op basis van een simpele export en import  van data. 
In het white paper ‘Datakwaliteit’ staan we uitgebreider stil bij dit onderwerp.   
 
Dataverrijking kan ook als geïntegreerde dienst onderdeel uitmaken van de outsourcing van EDM. 
Dat betekent dat de data, die als bron wordt gebruikt door de externe partij die de EDM campagne 
uitvoert, als eerste wordt gevalideerd en verrijkt. Veel marketingorganisaties doen met name de 
validatie al ten opzichte van de openbare registers, zoals het Bel-me-niet register en het 
Overlijdensregister, om negatieve respons op voorhand te voorkomen. 
 

Ondersteuning/coaching 
Wanneer ICT en datakwaliteit geen belemmering vormen, maar de eigen capaciteit en kennis op het 
gebied van marketing en specifiek Event Driven Marketing tekort schieten, dan is ondersteuning in 
de vorm van coaching een uitkomst. Een coach kan helpen bij het opzetten van een EDM campagne 
en kan zorgen voor continuïteit door het mede bewaken van het proces. Een coach hoeft niet 
volledige dagen op locatie te zijn, maar kan op afgesproken momenten het contact onderhouden en 
de voortgang erin houden.  
 

Stap voor stap aan de slag 
Met name door de mogelijkheden van outsourcing komt het invoeren van EDM voor veel ATP 
bedrijven binnen handbereik. Blijft nog wel de vraag over op welke manier u aan de slag kunt gaan. 
Zoals gezegd kan EDM als het eenmaal loopt een omvangrijk en complex geheel van campagnes 
worden, die allemaal hun eigen responses en follow-up activiteiten kennen. Het advies is echter om 
klein te starten met een simpele campagne op basis van een eenvoudig event.  
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Concreet moet u invulling geven aan de volgende onderdelen om met EDM te starten: 
 

 Doelgroepen onderscheiden 

 Events definiëren 

 Campagnes uitwerken 
o Proactief starten (doelgroep selecteren voor wie het event geldt en op basis daarvan 

starten) 
o Reactief starten (wachten tot de klant een bepaalde actie uitvoert, bijvoorbeeld een 

aanvraag op de site invoert en dan starten) 

 Wat zijn de campagne stappen 

 Welke informatie is nodig 

 Dataverrijking organiseren 

 Triggers en business rules definiëren en inregelen 

 Organiseren van data uitwisseling, zoals brondata maar ook responses en follow-up  

 Interne organisatie opzetten (interne communicatie over EDM, processen aanpassen aan de 
EDM activiteiten, landingspages maken, follow-up organiseren, etc.)  

 
Zoals gezegd is het raadzaam om klein te beginnen en zo de methodiek en de werking onder de knie 
te krijgen. Klein hoeft niet te betekenen dat het heel simpel moet zijn, maar het kan ook bijvoorbeeld 
een kleine doelgroep zijn, waardoor het overzichtelijk blijft. In het beginstadium is ook het delen van 
de ervaringen binnen de organisatie heel belangrijk, zodat iedereen goed op de hoogte blijft van de 
vorderingen, maar ook zodat het proces direct wordt verbeterd met de input die iedereen kan geven. 
Daarmee wordt het ook een gezamenlijk proces en dus ook succes.  

Conclusie 
EDM is een prachtige methode om klantgericht ondernemen heel individueel maar wel op grote 
schaal te kunnen toepassen. Door gebeurtenissen in het leven van uw klanten als aanleiding te 
nemen om in contact te treden en ook daadwerkelijk met een passend aanbod hierop in te spelen, 
ervaart de klant uw toegevoegde waarde op het juiste moment. Deze marketingbenadering voelt 
daarom aan als een service en heeft grote kans van slagen.  
 
Een marketingbenadering die nu door gebruik te maken van outsourcen voor iedereen binnen 
handbereik komt. Door uw specialisme te combineren met de marketingkwaliteiten van de externe 
partner, ontstaat een krachtige samenwerking en kunt u op korte termijn met EDM aan de slag. 
 
Wilt u meer weten over het invoeren van EDM, de mogelijkheden voor outsourcing en welke 
concepten geschikt zijn voor gebruik binnen de financiële dienstverlening? Wij komen graag in 
contact met u om daarover verder te praten.  
 


