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Introductie
E-mail marketing op schaal 
mogelijk maken

Dit is de eerste paper in een vierdelige serie - 
Transforming Customer Experiences Through 
Marketing Technology - die de mogelijkheden 
onderzoekt om de prestaties van jouw bedrijf te 
verbeteren door middel van schaalbare, op mensen 
gebaseerde klantervaringen.

In deze paper zullen we toelichten wat we bedoelen 
met Performance E-mail, en vier belangrijke 
competenties uitleggen die nodig zijn om aan deze 
definitie te voldoen. Door deze zaken in acht te 
nemen, kunnen de meeste organisaties effectieve 
e-mail marketing toepassen en met succes 
opschalen.



80%
van de e-mailactiviteiten 

zou moeten worden 
geautomatiseerd

20%
zodat de rest 
overblijft voor

 innovatie 
en uitbreiding

Klanten vragen 
meer van hun 
favoriete merken.
Ze willen persoonlijke, authentieke ervaringen die 
op een consistente manier geleverd worden
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Dat komt mede doordat ze meer tijd besteden aan digitale content - gemiddeld 7,8 uur per dag 
(bron: Adobe). Er wordt zoveel meer materiaal gemaakt en bekeken dat het voor de merken van vandaag 
een uitdaging is om zich te onderscheiden. Met dit in het achterhoofd moeten de mogelijkheden die e-mail 
biedt niet worden onderschat.

Veel bedrijven hebben al uitgebreide ervaring met interactie met grote aantallen klanten via e-mail, en het 
kanaal is ook een grote drijvende kracht achter de omzet - de waarde van de Britse detailhandel die wordt 
toegeschreven aan e-mailmarketing is 29 miljard pond (bron: Econsultancy), en 74% van de marketeers die 
deelnamen aan hetzelfde onderzoek zeggen dat dit hét nummer één kanaal is voor een goede ROI.

Het probleem is dat e-mail doorgaans wordt gebruikt als een inkomstenverhogend kanaal, dat voldoet 
aan de zakelijke behoeften op de korte termijn in plaats van aan die van de klant. Door een bredere blik 
te werpen en dit zeer effectieve kanaal te gebruiken om echte waarde aan klanten te leveren, is er een 
veel groter potentieel om de levenslange waarde en de merkloyaliteit te verhogen. Met het oog hierop 
definieert Merkle Performance Email als “efficiënte activering van gepersonaliseerde en doelgerichte 
e-mailcommunicatie, om de waarde van de klant en de levensduur te verhogen als onderdeel van een 
geïntegreerde customer-first marketingstrategie”.
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Handmatige bedrijfsprocessen 
maken personalisatie op 
schaal onmogelijk
Meestal is het bereiken van 
dit doel geen technologisch of 
data-gerelateerd probleem

Het grote probleem is dat veel bedrijven zwaar 
hebben geïnvesteerd in deze gebieden, maar vaak 
het potentieel van hun investering niet realiseren 
vanuit een e-mailperspectief. De uitdaging zit 
in de productiesnelheid van de campagne - de 
mogelijkheid om campagnevarianten te produceren 
in het tempo dat nodig is om echt persoonlijke 
klantervaringen te leveren.

Bij Merkle geloven we dat er vier kerncompetenties 
nodig zijn om Performance Email op schaal te 
leveren: content automation, campaign automation, 
effectieve workflows voor productie & goedkeuring 
en integratie in de rapportage.

Door gegevens beschikbaar te stellen en deze 
te koppelen aan content, gaan de mogelijkheden 
om de opbouw en uitvoering van campagnes te 
automatiseren veel verder dan de voor de hand 
liggende trigger-activaties.
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Competentie 1:
Content Automation

Technische mogelijkheden: E-mail Content Authoring Tool plus uitgebreide Master Template. Idealiter een 
gecentraliseerde Digital Asset Management-oplossing.
Proces mogelijkheden: Duidelijk gedefinieerde manieren van werken die het schalen van de 
contentproductie ondersteunen - bijvoorbeeld het Next Best Product/Action framework, taxonomie voor het 
taggen van content en een gecentraliseerde contentstrategie die zich richt op klanten vóór de kanalen.

Het handmatig opbouwen van e-mailcontent is beperkend voor de mogelijkheden tot personalisatie. Tijd 
en middelen worden namelijk gebruikt voor taken die voor elke campagne moeten worden herhaald. Veel 
van deze taken hebben geen invloed op het niveau van de gebruikte personalisatie en hebben dus geen 
invloed op de effectiviteit van de campagne. Wij zijn van mening dat 80% van de e-mailactiviteiten moet 
worden geautomatiseerd, zodat e-mailteams zich kunnen richten op het testen, optimaliseren, innoveren en 
uitbreiden van de resterende 20% van de campagnes. Door de ontwikkeling van werkwijzen en het gebruik 
van additionele tools kunnen organisaties de productie van e-mail en het gebruik van personalisatie verder 
automatiseren. Er zijn 3 belangrijke stappen:

STAP 1 Automatisering van de HTML-productie
Verplaats de focus van de ontwikkeling van code naar inhoud door het gebruik van e-mail templates. 
E-mailtemplates geven de gebruiker de mogelijkheid om met content te werken zonder zich zorgen 
te hoeven maken over HTML-ontwikkeling. In combinatie met een robuust e-mail CMS wordt content 
bewerking en versiebeheer een schaalbaar proces en de eerste stap naar meer personalisatie.

STAP 2 Automatisering van content
Rule-based of dynamische content in e-mail is niet nieuw en biedt een robuuste manier om de 
personalisatie aanzienlijk te vergroten. Wat vaak beperkend is, is de noodzaak om elke dynamische variant 
van de inhoud handmatig in te stellen. Dit is inefficiënt en tijdrovend. Je kunt dit proces automatiseren door 
het opzetten van content feeds op een campagne management platform (bijv. Selligent, Adobe, Salesforce), 
waarbij content wordt gekoppeld aan campagnes op basis van vooraf gedefinieerde regelsets, welke 
gekoppeld zijn aan data- en inzichtgedreven klantsegmenten. Live content tools bieden ook geavanceerde 
mogelijkheden om de productie van content te automatiseren door datagestuurde content bij het openen 
van de e-mail door te trekken, om zo verdere relevantie aan de boodschap toe te voegen.
 
STAP 3 Content op schaal
Het produceren, beheren en distribueren van content over een hele organisatie en alle kanalen kan 
verdere kosten- en efficiëntiewinst opleveren, maar vereist vaak samenwerking tussen meerdere teams. 
Digitale asset management platformen (bijv. censhare) ondersteunen de productie, classificatie, beheer 
en distributie van digitale content voor alle kanalen, vaak inclusief het automatiseren van het opnieuw 
opmaken van content voor gebruik over verschillende kanalen.
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Competentie 2:
Campaign Automation

Technische mogelijkheden: Channel management platform met mogelijkheden voor de inzet van e-mail 
gekoppeld aan klant- en online gedraggegevens.
Proces mogelijkheden: Communicatie kalender voor geplande content; rolbeoordeling (wie mag wat 
doen?) en optimalisatie van omni-channel-activiteiten.

E-mailteams werken in een complex kanaal, omdat ze de delivery, het apparaat, scherm en de e-mailcliënt 
optimaliseren. En dat is voordat ze zelfs maar denken aan het testen, personaliseren en innoveren dat 
nodig is om Performance E-mail te leveren.

Wat vaak over het hoofd wordt gezien bij e-mailactivatie is de automatisering of vereenvoudiging van 
taken binnen het campagne-orchestratieproces die onnodig veel tijd en middelen vergen. Hierdoor komt 
niet alleen capaciteit binnen je team vrij, maar kunnen ook niet-technische marketeers taken beheren die 
voorheen alleen door mensen met een zeer technische achtergrond konden worden uitgevoerd.

Tools zoals Selligent, Adobe Campaign of Email Studio binnen Salesforce Marketing Cloud maken het 
mogelijk om doelgroepen te selecteren, te segmenteren en automatisch in te zetten op basis van schema’s, 
data of gedrag, waardoor aanzienlijke handmatige inspanningen worden verlicht. Wanneer het wordt 
gevoed door de geautomatiseerde productie van content zoals hierboven beschreven, is het resultaat zeer 
gepersonaliseerde communicatie, die efficiënt wordt geleverd aan klanten op een relevant moment.
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Competentie 3:
Workflows voor productie en goedkeuring

1

2

3

Het koppelen van data aan content en het opbouwen van processen maakt personalisatie op schaal mogelijk.

Technische mogelijkheden: Proces Workflow management tool; uiteindelijk geïntegreerd in je Journey 
Orchestration platform.
Proces mogelijkheden: Duidelijk gedefinieerde teamrollen en RASCI-matrix voor alle campagneprocessen.

Een goed beleid is essentieel om duidelijke communicatie te leveren en mogelijke misstappen te voorkomen. 
Niemand wil het merk zijn dat “Sorry voor die e-mail” e-mails stuurt naar trouwe klanten. Productie Workflows 
- van korte creatie, tot goedkeuring en uitvoering van de campagne - nemen echter vaak veel tijd in beslag 
om ervoor te zorgen dat aan de normen wordt voldaan. Door het indienen van onvolledige opdrachten, 
ontbrekende middelen of het niet beschikbaar zijn van goedkeurders, kunnen dit soort mislukkingen in het 
proces dagen van vertraging toevoegen aan zelfs eenvoudige campagnes.

De implementatie van een workflow management tool zoals Workfront of Jira zorgt voor de nodige 
transparantie en automatisering van dit proces. Door ervoor te zorgen dat alle stakeholders volledig zijn 
afgestemd op hun rol, taken en verantwoordelijkheden door middel van een duidelijke RASCI-matrix, wordt 
ervoor gezorgd dat geautomatiseerde meldingen en MI-rapportages de nodige inspanningsvermindering 
opleveren voor meer effectiviteit. Het uitvoeren van deze aanpak zorgt ervoor dat je de mogelijkheden van 
schaalvoordeel (opgebouwd door je content en campaign automation-mogelijkheden) kunt activeren en nog 
een stap verder kunt gaan in de richting van Performance E-mail.
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Competentie 4:
Geautomatiseerde data integratie

Tot slot komt de noodzaak van data- en analyse-integratie om de cirkel van Performance E-mails te sluiten. 

Technische mogelijkheden: Data-integratie en Dashboarding platform.
Proces mogelijkheden: Een analist beheert analytische modellen voor de belangrijkste optimalisatie-eisen, 
zoals engagement, propensity en waarde.

Performance e-mail is afhankelijk van betrouwbare gegevens die beschikbaar zijn gedurende het hele 
end-to-end proces. Zoals eerder gezegd, is data-integratie een primaire focus voor veel bedrijven - GDPR 
en andere wereldwijde veranderingen in het databeleid hebben bijgedragen aan aanzienlijke verbeteringen 
op dit gebied. Ondanks deze verbeteringen hebben veel bedrijven nog steeds moeite om waardevolle 
gegevens te verzamelen voor analyse en om het gebruik van deze gegevens in activeringskanalen zoals 
e-mail te automatiseren.

Geïntegreerde data plaatst de analyse van de klant en de planning van de data in het hart van de 
bezorging van e-mailcampagnes. Met tools voor data-integratie, zoals Datorama, Qliksense of Tableau 
kunnen klanten op verschillende touchpoints worden geïdentificeerd, geautomatiseerde analysemodellen 
om prestatiegerichte segmenten kunnen opgebouwd en bijgewerkt worden en de activering van deze 
segmenten vindt rechtstreeks in belangrijke kanalen plaats zoals e-mail.

Deze mogelijkheid optimaliseert de Performance-e-mailcyclus, waarbij geautomatiseerde 
personalisatie van content, targeting en activering van campagnes worden geïnformeerd 
en de efficiëntie van de workflows wordt ondersteund.
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Efficiënte personalisatie voor 
de Nederlandse Spoorwegen (NS)
Content op maat op basis van 
online- en e-mailgedrag met DYCE

Een voorbeeld van ons werk brengt dit tot leven. NS is actief in de wereld van het openbaar vervoer. De organisatie bevordert het 
gebruik van het openbaar vervoer en houdt Nederland in beweging. Het Nederlandse spoorwegennet is het drukst bereden spoor 
van de Europese Unie. 

De NS.nl website heeft 4.000.000 unieke bezoekers per maand, daarnaast verstuurt NS 5.000.000 e-mails per maand naar haar 
klanten om hen te informeren over evenementen en aanbiedingen. Dit leidde tot het volgende vraagstuk van NS: ‘Hoe kan NS het 
websitegedrag van bezoekers en de e-mail interacties van ontvangers naadloos op elkaar laten aansluiten en laten samenkomen tot 
een klantervaring die voor iedereen uniek is?’ NS wil graag op schaal personaliseren en streeft ernaar om de klant altijd de meest 
relevante informatie op het juiste moment te verschaffen. De eerste doelstelling van NS was om de content van de nieuwsbrief 
relevanter te maken door middel van een persoonlijke top-3 interesses. Om de relevantie van deze nieuwsbrief te meten, is gekeken 
naar sentiment.

Kanalen & doelgroep:

Merkle heeft samen met NS een interesse model ontwikkeld, opgebouwd uit persoonlijke gedragsdata vanuit CRM en online 
activiteiten. Dit model heet DYCE: Dynamische Content Engine. DYCE positioneert de content op basis van de uitkomsten van het 
interessemodel. Deze uitkomsten bvestaan o.a. uit een top-3 interesses op persoonsniveau. NS verrijkt hiermee haar klantprofielen 
en gebruikt dit individuele profiel voor het tonen van een op maat vormgegeven website en e-mail. Dit heeft als doel om bij te 
dragen aan persoonlijke en relevante content voor alle NS klanten. De doelgroep van de campagne is de 2.400.000 abonnees van 
de NS nieuwsbrief.

Resultaten: meer persoonlijke en relevante content

De Dynamic Content Engine (DYCE) nieuwsbrief heeft geleid tot meer unieke variaties van de nieuwsbrief en daarmee tot 
persoonlijkere content. Zelfs met een gelijk aantal content artikelen, zijn er toch 30.000 meer (!) unieke varianten van de DYCE 
nieuwsbrief verstuurd. Op basis van gedrag wordt het klantprofiel verrijkt en wijst het DYCE model de interesses en dus meest 
relevante content toe waarmee de nieuwsbrief en website vervolgens gepersonaliseerd worden. Om de relevantie van de 
nieuwsbrief te meten, is gekeken naar het sentiment via de Close Alert score die het sentiment op een schaal van 1-10 meet. De 
score is van 8,1 voor de gemiddelde nieuwsbrief die niet via DYCE is verstuurd, naar 8,7 gestegen met behulp van de DYCE. De 
doelstelling is dus behaald en NS verstuurt nu meer dan 200.000 
unieke nieuwsbrieven per verzending.

Mocht je meer willen weten over het functionele en technische 
proces, neem dan contact op met Martijn Draaisma.                       
Hij vertelt je hier graag meer over!
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Maak kennis met de auteurs
Merkle’s performance e-mail experts

Nick is een cross-platform Solutions 
Consultant bij Merkle en leidt ook het 
Merkle UK Salesforce Marketing Cloud 
team. Met meer dan 10 jaar ervaring 
in Digital, Data, Martech en Adtech 
heeft Nick een holistische kijk op de 
complexe eisen die komen kijken bij het 
implementeren van nieuwe technologie.

 Nick’s focus ligt op het leveren van 
effectieve oplossingen met duidelijk 
gedefinieerde uitrolplannen, geprioriteerd 
in lijn met de bedrijfsdoelstellingen 
en waardefactoren. Nick heeft nauw 
samengewerkt met merken als E.ON 
Energy, Aviva, Stanley Black & Decker, JP 
Morgan Asset Management en Danone.

Martijn is bij Merkle Nederland als 
Marketing Consultant verantwoordelijk 
voor marketing automation en werkt met 
name voor (inter)nationale retailklanten, 
zoals Praxis, Tesco Mobile, Bruna en 
Kamera Express. 

Zijn doel is om klanten digitaal naar een 
hoger niveau te tillen door de ontwikkeling 
van datagedreven contactstrategieën. 
Martijns kracht ligt in het samenbrengen 
van e-commerce, loyalty, CRM en service 
afdelingen, met als doel de klant binnen 
de gehele bedrijfsvoering centraal te 
zetten. 

Nick Burns Laycock 
MARKETING TECHNOLOGY 

SOLUTIONS CONSULTANT

Martijn Draaisma 
MARKETING AUTOMATION 

CONSULTANT

Stephen leidt Merkle EMEA’s Marketing 
Technologies team; verantwoordelijk 
voor het implementeren en uitvoeren van 
marketingplatforms, waaronder Adobe 
Experience Cloud en Salesforce Marketing 
Cloud. Stephen’s team is gericht op het 
helpen van organisaties om de time-
to-value van marketingtechnologie-
investeringen te maximaliseren.

Zijn team ondersteunt klantgerichte 
merken om onder andere People-Based 
Marketing strategieën uit te voeren: O2, 
NewsUK, Sainsbury’s Bank, Virgin Trains, 
Virgin Holidays, Elsevier, Volkswagen 
Group, Renault en Dell.

Stephen Derbyshire 
VP, MARKETING 

TECHNOLOGIES EMEA
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Merkle’s
Performance Email

Over Merkle

Voor effectieve e-mailmarketing

Om meer te weten te komen over e-mailmarketing bij Merkle, lees hier meer over onze 
services of download onze paper over datagedreven e-mailmarketing waarin we de 7 
trends bespreken die zorgen voor meer resultaat uit je e-mailcampagnes.

Voor meer informatie, neem contact met ons 
op via: +31 (0)10-2710200, info@merkle.nl of 
bezoek www.merkle.nl

Om marketeers te helpen de kracht van effectieve e-mailmarketing te benutten, biedt Merkle e-mail 
marketing services aan – hierin worden content, campagne- en workflow-automatisering met data 
samengebracht.

We helpen onze klanten bij de opzet van deze onderdelen en als ‘’flexibele schil’’ kunnen we vervolgens 
ondersteuning bieden bij de executie van campagnes. Deze ondersteuning kan plaatsvinden door 
bepaalde rollen die (tijdelijk) ontbreken of onvoldoende aanwezig zijn toe te voegen aan het team. Het 
kan gaan om strategische rollen om doelen en plannen vorm te geven, tactische rollen om campagnes uit 
te rollen of operationele en technische rollen voor uitvoering van de campagnes.

Deze service bouwt voort op onze sterke reputatie in het leveren van e-mailmarketingautomatisering 
en -optimalisatie op schaal voor een aantal toonaangevende merken. In de VS en EMEA zijn dat L’Oréal, 
Samsung, IBM en Renault, en in Europa hebben we meer dan 250 mensen die zich bezighouden met het 
targeten, plannen, uitvoeren, rapporteren, analyseren en optimaliseren van campagnes (zowel outbound 
als inbound).

Merkle is een toonaangevend data en technologie gedreven performance marketing bureau. Wij zijn een 
wereldwijd netwerk van denkers en doeners die met elkaar verbonden zijn in ons streven om merken 
en bedrijven te laten groeien. In nauwe samenwerking met onze klanten en partners combineren we 
CRM, Media en Creativiteit om meer klanten te helpen hun marketing echt mensgericht te maken. Ons 
doel is om jou in staat te stellen een totale klantervaring (Customer Experience) te creëren die levert wat 
klanten willen, van je verwachten en hen af en toe zelfs verrast. Altijd gedreven door data, bewezen door 
prestaties en gevoed door creativiteit.

Merkle heeft ruim 50 vestigingen en 9600 medewerkers en is onderdeel van Dentsu Aegis Network. 
In Amsterdam en Rotterdam werken meer dan 285 mensen. Samen werken we met toonaangevende 
klanten zoals Microsoft, HEMA, NS, Marktplaats, Vodafone, BMW, Air France-KLM, Pathé, Burger King en 
Corendon. We zijn strategische partner van o.a. Google, Adobe, Salesforce, Bol.com en Selligent.

https://www.merkleinc.com/nl/nl/emailmarketing
https://www.merkleinc.com/nl/nl/emailmarketing
https://www.merkleinc.com/nl/nl/thought-leadership/white-papers/datagedreven-e-mailmarketing
mailto:info%40merkle.nl?subject=
http://www.merkle.nl

