
Digital is de standaard: 

Het creëren van 
een strategie in een 
digital-first tijdperk
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Technologie blijft een sterke invloed hebben op 
consumentenverwachtingen. Tegenwoordig hebben 
klanten namelijk een levensstijl waarbij ze constant 
verbonden zijn en overladen worden met informatie. 
Bedrijven moeten hier vanzelfsprekend hun online 
strategie op aanpassen.

De eerste contactmomenten met een merk vinden dan 
ook vaak online plaats. Hierdoor is het voor bedrijven 
ontzettend belangrijk om een sterke online strategie 
te hebben. Een sterke online strategie begint bij een 
zogenoemde “single source of truth”. Deze single 
source of truth is een dashboard of platform waar alle 
online data samenkomt, om alle informatie inzichtelijk 
te maken voor medewerkers van alle verschillende 
teams en afdelingen.

En terwijl bedrijven op deze manier alle technologie 
moeten samenbrengen, verwachten klanten juist meer 
gepersonaliseerde ervaringen. Om beide te bereiken 
is het voor bedrijven nóg belangrijker om online te 
groeien. Maar als je niet weet waar jouw organisatie 
staat in het online proces, is het moeilijk om hierin 
vooruitgang te boeken.



Digital de standaard maken in je bedrijf kan een complex 
proces zijn. Je moet namelijk zowel intern als extern de 
juiste strategie ontwikkelen om de concurrentie voor te 
blijven.

Aan het begin van je online transformatie bekijk je hoe 
je mensen, processen en tools het beste in kunt zetten. 
Handmatige systemen of systemen die nog een analoog 
proces hebben, worden gedigitaliseerd, en initiatieven 
worden beter aangepast aan de verwachtingen van je 
klanten.

Hoe digitaler je wordt, hoe meer je digital de standaard 
maakt, omdat je digitale kanalen boven traditionele 
kanalen zet. Hierdoor kun je je klant online op de juiste 
plek ontmoeten.

Om het maximale uit je online transformatie te halen, 
is het belangrijk dat je van online de kern van je 
bedrijfsstrategie maakt. Een digitale strategie geeft je 
bedrijf namelijk een flexibele manier van werken, die 
past bij de onvermijdelijke veranderingen die je gaat 
tegenkomen.

Ontdek waar jouw organisatie staat in het online 
transformatieproces door je interne single source of truth 
te raadplegen en te ontdekken wat je externe klanten van 
je verwachten.
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Waar staat jouw 
organisatie 
in het online 
transformatieproces?
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Kijk intern: 
focus je op je 
single source 
of truth

Door een single source of truth te creëren 
kunnen bedrijven twee dingen bereiken:

Technologieën samenvoegen om 
processen te stroomlijnen

Silo’s afbreken en beter samenwerken als 
team

Beiden zijn essentieel als je een agile bedrijf 
wilt worden in een wereld waar digital op 
één staat. Je kunt data uit verschillende tools 
en kanalen halen, maar met één compleet 
dashboard heb je een duidelijk overzicht van 
zakelijke statistieken waar je je planning op af 
kan stemmen. Interne teams hebben allemaal 
hun eigen prioriteiten, maar door één geheel 
te vormen creëer je een solide merk en een 
cultuur waarin samenwerken voorop staat.

1.

2.
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Één platform gebruiken en processen 
efficiënter inrichten door tools samen te 
voegen heeft nog een groot voordeel voor 
bedrijven: je zorgt voor minder silo’s binnen 
de organisatie.

Zoals Forbes zegt:

Data-silo’s beïnvloeden ieder aspect 
van de organisatie. Ze maken het 
bedrijf langzamer, ze beperken 
communicatie en samenwerken, 
verminderen efficiëntie, slokken 
opslagruimte op en verminderen de 
kwaliteit en geloofwaardigheid van 
de beschikbare data.”

Wanneer verschillende afdelingen 
verschillende tools of databronnen gebruiken 
wordt het moeilijker om informatie te delen.

Dit wordt erger als je de tools niet kan 
integreren; dit creëert namelijk de data-
silo’s binnen de organisatie en dat heeft 
verstrekkende gevolgen voor ieder bedrijf. 
Als je rapportages geen juiste inzichten 
geven, leidt dit tot verkeerde beslissingen en 
gemiste kansen om samen te werken aan een 
gezamelijk doel.

Om dit tegen te gaan zouden bedrijven 
een stap terug moeten doen en een single 
source of truth creëren die teamleden en 
leidinggevenden de juiste inzichten geeft 
binnen alle afdelingen. En als dat niet kan, dan 
zou je op z’n minst tools en processen moeten 
samenvoegen voor een totaalbeeld. Op deze 
manier kunnen cross-functionele teams beter 
samenwerken en is er één betrouwbare bron 
voor rapportages.

Silo’s in de organisatie afbreken

Technologieën samenvoegen voor efficiënte processen

In 2019 gaf meer dan 63% van de IT-professionals aan dat ze verzamelde data in één platform 
zouden willen samenvoegen. Hiermee richt je processen beter in zodat je, zowel binnen de teams 
als door de hele organisatie, efficiëntere rapportages kunt draaien en de doelen nog beter kunt 
afstemmen.

Marketing- en salesteams zijn gewend om te werken met verschillende tools, processen en 
frameworks, waaronder verschillende datasets. Dit kan ervoor zorgen dat tools niet of niet juist 
gebruikt worden, of dat data verkeerd geïnterpreteerd wordt door een gebrek aan overzicht. Op 
de langere termijn kan het gebeuren dat de teams inkomsten mislopen omdat data en informatie 
niet goed gecommuniceerd zijn binnen de verschillende tools. Wil je dit voorkomen? Dan kan het 
combineren van databronnen ervoor zorgen dat sales en marketing veel succesvoller worden.

Door je tools samen te voegen heb je sneller een overzicht van wat werkt en waar verbeteringen 
moeten worden doorgevoerd. Teams stemmen beter af, kennis wordt gedeeld en de reactietijd is 
sneller. Allemaal factoren die uiteindelijk bijdragen aan lagere kosten en hogere inkomsten.

https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/experience-cloud/pdfs/Adobe_DigitalTrends2019_Infographic.pdf
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/05/12/overcoming-data-silos-in-your-organization/?sh=1adbaee7628a
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Hoe creëer je een 
single source of truth?

Bekijk wat de kwaliteit is van je data. 
Stel een lijst samen van alle tools die je gebruikt en welke soort data je daarmee 
verzamelt. Check ook of je wellicht wellicht dubbele data verzamelt. En als dat 
zo is, bekijk dan kritisch of een van die databronnen accurater is dan de ander. 
Op basis hiervan bepaal je wat je belangrijkste databron wordt.

Bekijk waar team-silo’s zijn ontstaan.
Evalueer welke teams verantwoordelijk zijn voor welke datasets en processen. 
Heeft customer success bijvoorbeeld wel toegang tot klanttevredenheidsscores 
maar marketing niet? Zo ontdek je precies welke teams mogelijk data missen.

Schoon je data op.
Voordat je een platform kan creëren, moeten je data schoon zijn. Je data bevat 
nu waarschijnlijk junk e-mailadressen, gedateerde klantcontactgegevens, 
onbruikbare telefoonnummers, dubbele e-mailadressen voor dezelfde persoon, 
etc. Bekijk de verschillende datasets in je systemen en schoon je data op om zo 
vanaf een helder startpunt te beginnen.

Voeg data samen en breng structuur aan.  
Als je je data eenmaal opgeschoond hebt, voeg je ze samen in één systeem 
en breng je daar structuur in aan. Voor alle contacten in je systeem maak je 
een uniek label. Vervolgens zorg je ervoor dat alle data die je importeert in je 
systeem, vanuit verschillende tools, consistente labels hebben zodat de data 
altijd aan het juiste contact gematcht worden. Ook zorg je voor labels die 
aangeven uit welk systeem de data oorspronkelijk komen.

Maak gebruikersrechten aan.  
Dit is essentieel voor een veilige klantreis. General Data Protection Regulation 
(GDPR) en andere data-privacywetgeving beperken de toegang tot persoonlijke 
klantgegevens. Geef je teams toegang tot data die ze nodig hebben en nuttig 
vinden, maar geef niet zomaar iedereen toegang tot alle informatie.
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Kijk extern: 
vernieuw je 
klantervaring

Als bedrijven door een online transformatie gaan, richten ze zich vooral 
op hun technologieën en mensen. Maar veel belangrijker is het leveren 
van een betere digitale klantervaring.

We werken namelijk in een wereld waar de klantverwachtingen 
voor merken hooggespannen zijn. Zowel B2B- als B2C-
klanten verwachten de beste ervaring van een 
organisatie. Shep Hyken zegt in Forbes:

Klanten vergelijken je niet langer 
alleen met je concurrentie. 
Ze vergelijken je met de beste 
service die ze ooit hebben 
gehad.”

Daarnaast zegt 69% van de klanten 
volgens een onderzoek van Salesforce 
dat ze een ‘Amazon-achtige shopervaring’ 
verwachten. Dat past goed bij de websites 
die we in ons dagelijks leven vaak gebruiken: 
Amazon, Netflix, Twitter, YouTube, etc. Allemaal 
sites die makkelijk werken en die, gebaseerd op je 
online gedrag, suggesties doen voor content, producten 
of accounts die je moet volgen. Ze zijn gepersonaliseerd 
en ontzettend eenvoudig in gebruik. De verwachting die we 
als klant van websites hebben zijn gigantisch gestegen, terwijl 
tegelijkertijd onze aandachtsboog is afgenomen. Bedrijven moeten 
meegaan in deze verwachtingen, anders verliezen ze klanten aan hun 
concurrenten.

Een goede digital-first klantervaring begint bij het begrijpen wat de 
klant nodig heeft en vervolgens bij het leveren van gepersonaliseerde 
ervaringen die aansluiten bij die behoeften.

https://www.forbes.com/sites/shephyken/2018/08/05/what-customers-want-and-expect/?sh=6be9cbff7701
https://www.salesforce.com/research/customer-expectations/
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Verkrijg betere klantinzichten

Klantinzichten zijn essentieel als je een betere online klantervaring wilt bieden, zegt Tom Davis, 
Chief Marketing Officer bij Forbes Media. En daar is een goede reden voor! Klantdata laten 
namelijk de touchpoints zien die klanten hebben gehad met jouw merk, inclusief klantenservice-
tickets, aankopen, gedrag, geconsumeerde content en ontvangen e-mails. Voorheen was data 
vooral in handen van IT of accountmanagement. Maar je hele klantreis centraliseren, zodat de 
juiste teams inzicht krijgen, is wat uiteindelijk zorgt voor een betere klantervaring.

Een onderzoek van Aberdeen Group laat zien dat bedrijven die data gebruiken om iniatieven 
rondom customer engagement op te zetten, veel meer inkomsten hebben uit cross-sell en up-
sell, betere marketing ROI en hogere jaarlijkse winst vergeleken met bedrijven die dat niet doen. 
Verzamel klantfeedback dus in je single source of truth platform zodat de juiste teams algemene 
trends kunnen herkennen, om vervolgens op klantniveau nog meer informatie te krijgen om dit 
op de juiste manier op te volgen.

Gebruikers willen gepersonaliseerde 
ervaringen als ze contact hebben met 
een merk. Om waardevolle ervaringen te 
creëren begin je met het krijgen van inzicht 
in klantdoelen, pijnpunten en prioriteiten 
tijdens het aankoopproces.

Merken communiceren 
tegenwoordig niet meer in één 
richting, het is een gesprek dat van 
twee kanten komt, in real time, 
met kundige klanten die een sterke 
mening over je merk hebben,”

zegt Carolina Martinoli, directeur merk- en 
klantervaring bij British Airways.

Je kan data en face-to-face klantinteracties 
op een schaalbare manier met elkaar 
verbinden door klantsegmenten te 

bouwen die gebaseerd zijn op gedragsdata 
en daarnaast door regelmatig met een 
representatieve groep klanten te praten. Dit 
geeft marketingteams uiteindelijk veel meer 
context voor trends in gedrag die direct van 
klanten afkomen.

Voor ieder stadium in het aankoopproces 
gebruik je de input van je klantfeedback 
om vast te stellen wat je klanten denken, 
voelen en doen, en welke touchpoints ze 
tegen komen. Hiermee ontdek je waar in de 
klantreis je problemen kunt oplossen, vragen 
kunt beantwoorden, inspiratie kunt bieden of 
je klanten op hun gemak kunt stellen. Zo zie 
je precies waar de klantreis nog niet helemaal 
soepel verloopt en kun je een tijdslijn 
opstellen van waar je wat aan de klant laat 
zien in hun reis.

Creëer een gepersonaliseerde online ervaring

https://expectexceptional.economist.com/data-and-the-customer-experience.html
https://www.marketingweek.com/customer-experience-building-brands-businesses/
https://www.forbes.com/sites/forbespr/2018/06/20/new-forbes-insights-report-shows-organizations-feel-customer-data-is-siloed-and-exclusionary/?sh=3c0d9ffe299b


Hoe creëer je een 
gepersonaliseerde ervaring?
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Creëer focusgroepen die representatief zijn voor je klant.  
Als je bedrijf persona’s of ideale klanttypen hebt vastgesteld kun je die 
gebruiken om klantgroepen te creëren die passen bij deze persona’s. 
Spreek deze focusgroepen eens per kwartaal om feedback te krijgen 
over je content, campagnes en ideeën en hoe je als bedrijf overkomt.

Creëer gepersonaliseerde ervaringen in je advertenties. 
Kijk welke social media of andere media types jouw klanten gebruiken. 
Vervolgens pas je de berichten in je betaalde advertenties aan aan elk 
segment en stadium in de klantreis. Tot slot gebruik je mogelijkheden 
tot gedetailleerde targeting zoals hobby’s en interesses om je 
advertentie te laten zien aan de juiste doelgroep: je potentiële klant.

Schrijf op maat gemaakte e-mails. 
Nu je weet wat de pijnpunten van je klanten zijn kun je daar niet 
alleen het onderwerp van je e-mail en gepersonaliseerde e-mails 
op aanpassen, je kan ook langere content sturen, waar klanten en 
prospects echt in geïnteresseerd zijn.

Kijk goed naar je zoekwoordtargeting.  
Alexandra Samuel legt uit dat “je door het gebruiken van klantinzichten 
slimmere zoekwoordtargeting kan toepassen. Zo kun je bijvoorbeeld 
een bericht over je programeer game targeten op ouders die zoeken 
naar ‘kinderen programmeren’ en een ander bericht op ouders die 
zoeken naar ‘leuke video games voor kinderen’.

Vraag je af wat je je klanten hierna mee kan geven. 
Door meer relevante en goed getimede ervaringen te creëren kun 
je data verzamelen die laten zien welke content het beste werkt op 
welk stadium in de klantreis. Met deze inzichten en de feedback uit 
je klantgesprekken kunnen je teams steeds beter voorspellen welke 
ervaringen je bezoekers in de volgende stap verwachten.

https://hbr.org/2016/03/psychographics-are-just-as-important-for-marketers-as-demographics


Siteimprove

Siteimprove is een SaaS-oplossing die bedrijven helpt met het bereiken van hun digitale 
potentieel. We geven inzichten waarmee bedrijven aan de slag kunnen om hun websitebezoekers 
een aantrekkelijke en geoptimaliseerde online ervaring te bieden, en we laten zien hoe websites 
ingezet kunnen worden om groei te realiseren. Siteimprove heeft meer dan 550 werknemers, 
verdeeld over 13 kantoren, en helpt wereldwijd meer dan 7.200 klanten. We zijn aangesloten 
bij het World Wide Web Consortium (W3C); marktleider in het ontwikkelen van internationale 
internetstandaarden en een exclusieve Adobe Premier Partner. Leer meer op siteimprove.com.

Achieve your digital potential

Hoewel veel bedrijven de eerste stappen richting 
een volledige digital-first strategie al hebben gezet, 
kan het helpen om een stap terug te doen en je 
strategie nog eens te bekijken. Om echt succesvol te 
zijn in dit continu veranderende digitale landschap 
is het belangrijk dat je interne en externe factoren 
blijft beoordelen. Door een single source of 
truth vast te stellen en hierbij steeds de 
klantervaring in je achterhoofd te houden, 
kun je online grote stappen zetten en 
blijven groeien.

Neem vandaag nog contact op

om te ontdekken hoe Siteimprove je kan helpen bij 
het zetten van de volgende stap in je digital journey.

https://siteimprove.com/nl-nl/company/contact/
http://siteimprove.com
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