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Voorwoord
Bedankt voor het lezen van deze whitepaper! Deze whitepaper gaat over hoe je met een klein bedrijf kan

beginnen met data-driven marketing. Het is namelijk voor alle bedrijven, groot maar zeker ook klein,

mogelijk om te beginnen met data-driven marketing.

Deze whitepaper begint met een de definitie van data driven marketing en waar het vandaan komt. Dit wordt

opgevolgd met de redenen waarom ook jij moet overstappen op data driven marketing. Als jij dan overtuigd

bent van het nut van data driven marketing kan je verder in de whitepaper lezen hoe ook jij het voor jouw

bedrijf in actie zet.

Het tweede gedeelte van de whitepaper zal ingaan op de stappen die jij moet doorlopen om binnen jouw

bedrijf het proces van data driven marketing te realiseren. Ook bespreken we een aantal metrics die voor de

meeste bedrijven interessant zijn om te tracken.

Ik wens je heel veel leesplezier!
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Wat is data driven marke�ng?
De meeste marketeers weten dat je campagnes niet puur op onderbuik gevoel kan opzetten, en de meeste

marketeers weten ook dat je altijd je resultaten moet meten. Zeker nu onze wereld steeds meer data

gedreven wordt neemt dit besef binnen de marketingwereld ook rap toe. Hierom is ooit de term data driven

marketing bedacht. Maar er bestaat veel verwarring over wat data driven marketing nu precies inhoudt.

(Manthei, 2019)

Data driven marketing houdt in dat je data over klanten gebruikt om marketingcommunicatie te
stimuleren.
(Semmelroth, 2013)

Hoewel deze formulering van de definitie van data driven marketing correct is blijft het nog wel vaag wat

data driven marketing nu precies is.

Data driven marketing refereert aan strategieën gebouwd op inzichten die zijn verkregen van de
analyse van big data, verzameld door interacties en betrekkingen met klanten, om zo voorspellingen
te doen over toekomstig gedrag. Dit impliceert het begrijpen van de data die je al hebt, de data die je
kan krijgen en hoe je deze data gaat organiseren, analyseren en toepassen om je
marketinginspanningen te verbeteren.
(Becker, 2019)

Deze definitie van data driven marketing creëert een beter beeld van wat het precies inhoudt én nog veel

belangrijker: het laat al meteen merken dat data driven marketing niet een sausje is die je over je al

bestaande marketinginspanningen kan gieten. Het is een proces die je moet blijven onderhouden. Maar dit

is goed! Dit betekent dan wel dat het niet een eenmalige taak is, maar het betekent ook dat je uit data driven

marketing ook geen eenmalige resultaten gaat behalen. Het is een manier om constant jouw

marketinginspanningen te verbeteren.
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Waarom data driven marke�ng?
Data driven marketing klinkt natuurlijk heel mooi, maar wat zijn nou de concrete voordelen die je kan

behalen met het toepassen van data driven marketing binnen jouw bedrijf?

83% van de marketeers die hun omzetdoelen hebben overschreden gebruik gemaakt van een vorm van data

driven marketing, hierbij is voornamelijk gebruik gemaakt van personalisatie. (Shukiary, 2018)

En ten slotte volgens het McKinsey Global Institute een bedrijf het drie-en-twintig keer zo waarschijnlijk dat

een bedrijf klanten werft en zes keer zo waarschijnlijk om de geworven klanten te behouden en negentien

keer meer waarschijnlijk om winstgevend te zijn, als het data-gedreven werkt. (Rasch, 2019)

96% van de marketeers die data driven marketing toepassen zijn tevreden over deze resultaten en vinden

dat data driven marketing een goede besteding is van hun marketing budget. (Ascend2, 2019)

Data driven marketing levert dus veel op voor bedrijven en 40% van de bedrijven die al werken met data

driven marketing zijn van plan in het komende jaar hun budgetten voor data driven marketing te vergroten.

(Shukiary, 2018)

Nu het bekend is wat data driven marketing is en waarom ook jij het zou moeten toepassen, bespreken we

in het volgende hoofdstuk de stappen die jij met je bedrijf moet doorlopen om ook van start te gaan met

data driven marketing.
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Welke stappen moet je doorlopen voor data driven
marke�ng?
Zoals in het eerste hoofdstuk al beschreven; data driven marketing is geen trucje die je eenmalig uitvoert

ten opzichte van je al bestaande marketingactiviteiten maar het is een proces wat je doorloopt.

Bepaal je doel
Het is belangrijk dat je voordat je begint met het verzamelen van data dat jij een doel bepaalt wat je wil

bereiken. Dit kunnen conversie, omzet of ROMI-doelen zijn. Ook kan een bepaalde lastenverlichting in uren

of valuta een doel zijn om te bereiken. (Becker, 2019)

Door het bepalen wat je wilt bereiken kan je vast stellen welke data je moet verzamelen en analyseren.

Daarnaast kan je door het duidelijk stellen van je doel bepalen of data-driven marketing voor jou ook

succesvol is. (Lotame, 2019)

Het meest voorkomende probleem bij organisaties die werken met data driven marketing is dat ze door alle

data die ze hebben niet meer weten wat ze er mee gaan doen.

Door van te voren doelen, en de hierbij behorende KPI’s, te stellen zal jij dit probleem niet hebben.
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Baby steps
Een van de belangrijkste aspecten binnen data driven marketing is natuurlijk de data. Begin hierbij klein:

verzamel klantgegevens waarmee je jouw eerste segmentatie kan maken binnen je klantenbestand. Denk

hierbij aan standaard demografische gegevens zoals: geslacht, leeftijd en woonplaats of regio. Maak het

jezelf niet te lastig en begin te segmenteren op het aspect waar je de duidelijkste verschillen ziet.

Note: Sinds de AVG is het belangrijk dat je toestemming vraagt voor het verzamelen van gegevens en dat je

de gegevens veilig opslaat. Werk hiervoor met gerenommeerde CRM partijen en wees duidelijk over wat je

verzamelt en waarom!

Deze eerste twee stappen moet je nemen, vanaf hier wordt het iets anders. Zoals eerder gezegd moet je

data driven marketing niet beschouwen als een eenmalig trucje maar als een proces wat je blijft doorlopen.

Dit geldt voor de komende drie stappen.
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Segmenteren, segmenteren en segmenteren
Waarom behaalt iedereen van die hoge resultaten met data driven marketing? Simpel, ze segmenteren hun

doelgroep tot ze een ons wegen. Klanten zijn namelijk op zoek naar een steeds persoonlijkere benadering.

(Thuiswinkel.org, 2016)

Hierdoor is het belangrijk dat je blijft segmenteren. Je begint met een standaard segmentatie zoals

man/vrouw of leeftijd maar dit zal resulteren in segmentaties als: vrouwen tussen de 25 en 35 jaar oud,

woonachtig in Overijssel die in de afgelopen 30 dagen product X hebben gekocht.

Testen
Nu je jouw segmenten hebt vastgesteld is het belangrijk dat je gaat kijken op welke vorm van communicatie

dit segment beter reageert. Je kan dit online op grote schaal, en tamelijk snel, doen door A/B testing. A/B

testing is een manier waarbij meerdere varianten van communicatie-uitingen naast elkaar worden ingezet.

(Sikkenga & Visser, 2015)

Bijvoorbeeld een Facebook-advertentie waarbij de helft van het segment afbeelding A te zien krijgt en de

andere helft afbeelding B.

Afhankelijk van de doelen die je hebt gesteld zou je ook kunnen kiezen voor een multivariate test. Deze

vormen van testen is vooral erg geschikt als je niet een aspect wilt A/B testen maar bijvoorbeeld 3

verschillende teksten, 3 verschillende kleuren en 3 verschillende afbeeldingen.
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Als je dit moet testen kom je namelijk met een multivariate test op 3x3x3=27 verschillende vormen van de

uiting die je tegelijk test. (Niehoff, 2015)

A/B testen is mogelijk op elk platform via speciale plug-ins maar het wordt door de meeste platformen ook

omarmd. A/B testen is al mogelijk zonder bemoeienis van derde partijen via Mailchimp, Facebook,

Instagram, LinkedIn en Google.

Analyseren en op�maliseren
Het analyseren van je resultaten en op basis hiervan je campagne optimaliseren is de laatste stap in de

cyclus. Hierbij is het belangrijk dat je echt naar de data kijkt die je uit je A/B testing hebt gehaald. Hou hierbij

de doelen en KPI’s die je hebt gesteld bij stap 1 bij de hand.

Hier kijk je naar de marketinguitingen die je hebt getest en kijk je welke het beste heeft gepresteerd. De

volgende stap is om alle andere vormen van deze uiting uit te schakelen. Deze stap is niet heel spannend

maar het is een belangrijke stap in het proces.

En nu weer opnieuw
Nu je deze stappen hebt doorlopen kan je weer beginnen bij stap 3. Opnieuw segmenteren, hypothese

stellen, hypothese testen, analyseren en weer opnieuw. Dit blijf je doen tot je jouw doelstelling hebt behaald.

Dan begin je weer bij stap 1 en begint het hele feest weer opnieuw.

White Paper

http://data-driven%20marketing%20voor%20small%20business/


Data driven marke�ng voor small business

Met welke metrics begin je?
De voorgaande stappen zijn beschreven zodat je al jouw doelen kan vormgeven op een manier die goed

past bij data-driven marketing. Maar welke metrics zou je nou echt moeten tracken?

In dit hoofdstuk bespreken we de 3 metrics die je moet hebben verzameld voordat je verder gaat! Door

ervoor te zorgen dat je niet alleen je omzet verhoogt maar ook deze 3 metrics verbeterd verhoog jij ook je

winst!

 Cost per acquisition

De naam zegt het al, de kosten per acquisitie. Dit kan je op alle niveaus meten: campagneniveau, op basis

van kanaal maar ook in zijn totaliteit. Je kan dit doen door je totale marketing – en saleskosten te delen

door het aantal conversies. (Bigcommerce, 2019)

(Totale marketing + saleskosten) / conversies = CPA

 Customer lifetime value (CLTV)

De bedoeling van de CLTV is om aan te geven hoeveel waarde iedere klant heeft. Dit doe je door de

volgende gegevens te verzamelen: gemiddelde orderwaarde, gemiddeld aantal herhaalaankopen per jaar en

gemiddeld aantal jaren dat een consument klant bij je blijft. (Fonatanella, 2019)

Dit vermenigvuldig je dan met elkaar:

gem ord.waarde x gem aant. aankoop p/j x gem. aantal jaar = CLTV
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 Cost to Serve

De Cost to serve is een eerder een manier van boekhouden dan een daadwerkelijke manier van berekenen.

Het gaat er bij dit principe om dat je de kosten per product of klant in kaart brengt in plaats van dat je de

gemiddelde kosten verdeelt over het totaal aantal verkopen. (O'Byrne, 2008)

Hoe je dit zelf allemaal inregelt voor jouw bedrijf is een whitepaper op zich maar in het volgende filmpje

wordt het redelijk helder uitgelegd.

Maar waarom moet je nou beginnen met deze 3 metrics? Heel simpel, als je jezelf aanleert om voor al je

campagnes, kanalen enzovoort om deze 3 metrics bijhoudt dan kan je de winstgevendheid hiervan vrij

simpel uitrekenen.

CLTV – (CPA + CTS) = Winstbijdrage v. kanaal/campagne
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