


CRM-principes in 
je media-activatie 
voor de totale 
klantervaring

Voor de meeste merken is adverteren één van de belangrijkste 
communicatiemiddelen met hun klanten. Toch worden advertenties vaak 
uitsluitend ingezet met het doel om nieuwe klanten te werven en zijn ze 
geïsoleerd van bredere communicatiestrategieën. Maar consumenten zien 
dat niet zo. Ze geloven dat elke interactie die ze hebben met een merk 
deel uitmaakt van hun totale klantervaring (zoals je ook kunt lezen in de 
Marketing Imperatives van dit jaar) - en hetzelfde geldt voor advertenties.

Gezien het groeiende Martech- en Adtech-landschap, moeten alle 
bedrijven een meer persoonlijke benadering van adverteren gaan 
toepassen, mogelijk gemaakt door data. Alleen door deze aanpak (die 
meer traditioneel wordt geassocieerd met CRM en Direct Marketing) in je 
media-activatie te hanteren, kun je echt beginnen met het leveren van een 
relevante en consistente ervaring voor de klant. 

Een gepersonaliseerde benadering van marketing plaatst de klant in het 
middelpunt van de communicatie, de uitvoering en de meting van de 
effectiviteit. Touchpoints zijn belangrijk wanneer je de digitale campagnes 
plant; zowel voor nieuwe klanten die een naadloze klantreis nodig hebben, 
maar vooral voor bestaande klanten die terecht merken vragen hun 
communicatie te personaliseren op basis van hun relatie bij het delen van 
nieuwe campagne berichten of vragen om uitgesloten te worden.
  
Om hier effectief doorheen te kunnen navigeren, is een diepgaand begrip 
van jouw klanten via de gegevens die ze met je delen door middel van 
elke interactie die ze met je hebben, van cruciaal belang. Deze praktijk 
komt al jaren voor bij CRM- en direct-marketingprogramma’s, waar heel 
vaak wordt gewerkt met automatische berichten op basis van vooraf 
gemaakte regels, zoals wanneer klanten moeten worden benaderd en hoe 
vaak dat moet gebeuren.  
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Het gebruik van klantgerichte uitgangspunten om je 
strategie te sturen

Het uitbreiden van een CRM-aanpak richting adverteren kan voor een aantal 
uitdagingen zorgen, waarvan de eerste is hoe je succesvol kunt zijn met een aanpak 
die de klant centraal stelt. Voor veel merken zien we nog steeds interne silo’s die 
dit in de weg staan, waarbij verschillende kanalen door verschillende teams worden 
behandeld en gericht zijn op verschillende doelen en KPI’s. Er kan ook een gebrek 
aan waarde worden gehecht aan universele klantgerichte metrics zoals Lifetime 
Value of NPS. Om ervoor te zorgen dat je advertentiestrategie de meeste impact 
heeft, moeten dergelijke waarden effectief worden gebruikt om de strategie te sturen, 
maar toch zien we in plaats daarvan nog steeds een te zware focus op opvattingen, 
impressies en/of conversies per kanaal. Ofwel, hoge kwantiteit in plaats van hoge 
kwaliteit. 

Veel merken concentreren hun inspanningen om advertenties naar klanten te 
zenden met behulp van inzichten uit slechte data-input en een losgekoppelde 
operatie. Deze aanpak wordt gevoed door de eerder genoemde nadruk op 
kwantiteit, maar leidt onvermijdelijk tot overbelichting en afhaken van de doelgroep. 
Rekening houdend met de drivers van de CRM-communicatie, ‘juiste boodschap, 
juiste plaats, juiste tijd’, is dit duidelijk niet alleen een verspilling van geld, maar 
ook schadelijk voor de ervaring van de doelgroep met jouw merk, die niet allemaal 
de juiste mediaboodschap zullen ontvangen voor hun individuele behoeften en 
omstandigheden. 

Een verdere barrière voor de volwassenheid van de media is te vinden in de 
regelgeving. Historisch gezien is dit met name het geval in bepaalde sectoren 
(bijv. financiële diensten, alcohol of gaming). Inmiddels moeten alle marketeers 
zich afvragen wat regelgeving betekent voor verantwoorde gegevensverzameling, 
en hoe dat kan worden toegepast in de totale klantervaring. Verschuivingen in de 
regelgeving kunnen buiten je invloed vallen, maar het kan alsnog effect hebben 
op je merk; het is belangrijk om aanpassingsvermogen in je bedrijfsmodellen in te 
bouwen, zodat je een technisch concurrentievoordeel kunt behalen als er zich toch 
veranderingen voordoen. 

De uitvoering van de media kan ook lastig zijn. Als de CRM-principes worden 
nageleefd, moet wat je weet over een klant of prospect voor de door jou gekozen 
campagnes bepalen wat je met die persoon communiceert via je advertenties. 
Toch zijn er hier meerdere denkbare moeilijkheden voor mediaspecialisten, zoals 
wie verantwoordelijk is voor de productie van advertenties en hoeveel variaties 
er kunnen worden ingesteld om berichten op maat te leveren aan verschillende 
klantsegmenten. Interne silo’s en slechte kwaliteit data belemmeren ook de 
effectiviteit door bij te dragen aan het gebrek aan schaal en nauwkeurigheid van de 
boodschap. Bovendien worden sommige bedrijven geconfronteerd met uitdagingen 
bij het bezit van hun eigen data - wat betekent dat targeting niet optimaal nauwkeurig 
kan zijn en dat de meting van de resultaten gefragmenteerd is, wat leidt tot gemiste 
test- en optimalisatiekansen. Voortdurend leren en verbeteren zijn de basisprincipes 
van succesvolle CRM-programma’s en het is van vitaal belang om dit ook in je 
advertentiecampagnes te stimuleren.
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Deze barrières zijn niet uit de weg te gaan - maar er zijn wel stappen die je kunt 
zetten om eroverheen te komen. Het is nog niet zo lang geleden dat de meeste CRM-
experts worstelden met veel van dezelfde problemen waar de media vandaag de dag 
tegenaan lopen - dus als je je laat inspireren door de manier waarop CRM naar voren 
is gesprongen, hoe kunnen mediateams dan nu het beste vooruitgang boeken?

Integratie van CRM in je mediastrategie

Deze taak is groot en gecompliceerd en om deze volledig over te nemen is voor de 
meeste merken een enorme verschuiving nodig. Sommige merken beginnen hier 
niet eens aan of komen niet verder, omdat ze de perfecte set van hulpmiddelen 
(technologie, data, mensen) proberen te vinden voordat ze verder gaan. 

Om succesvol te zijn als merk, is het belangrijk om te beginnen met een duidelijk 
begrip van de belangrijkste elementen die nodig zijn om klantgerichtheid te 
stimuleren via elk aspect van je mediastrategie en het onderstaande Digital Maturity 
Framework (DMF). Merkle heeft dit framework ontworpen om precies dat in kaart 
te brengen. Het DMF biedt merken de mogelijkheid om eerst hun maturiteit te 
beoordelen over de 6 verschillende pijlers die in het raamwerk zijn geïdentificeerd, 
om vervolgens te identificeren welke gebieden moeten worden verbeterd. Het 
moet merken in staat stellen om een stap-voor-stap programma op te bouwen om 
het maturity level naar het eindstadium toe te brengen, terwijl ze in elke fase meer 
verbinding met hun klanten bereiken. 
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Alle factoren in de rechterkolom (zie ‘multi-moment’) liggen van oudsher wellicht 
dichter bij de CRM- of direct mail-principes, maar kunnen ook worden toegepast op 
een geïntegreerde mediastrategie. Digitale media kunnen leren van - en streven 
naar elke factor om samen te werken naar de ultieme totale klantervaring. Het kan 
een enorme stap lijken voor sommige bedrijven, maar er zijn verschillende kleinere 
stappen die je kunt nemen om direct te beginnen met het verbeteren van de 
personalisatie van je campagnes. 

Investeren in je data- en technologie-ecosysteem is een cruciaal onderdeel om 
klantgerichtheid via de media te stimuleren. Dit betekent niet altijd dat je nieuwe 
technologie hoeft aan te schaffen. In plaats daarvan moet je kijken naar je bestaande 
data en technische middelen voor mogelijkheden om meer te weten te komen over je 
klanten en om een betere connectie te bereiken door middel van je media-activatie. 
Streef er ook naar om tools en processen toe te passen die je in staat stellen om de 
identiteit op één plaats effectief te verzamelen en te beheren. Het is belangrijk om te 
werken aan de integratie van je technologie stack, zodat deze goed samenwerkt en 
niet langer een verscheidenheid aan losgekoppelde tools gebruikt. Dit werkt als een 
middel om geïntegreerde media persoonlijker te maken door inzicht te verschaffen 
in het publiek van een merk en een middel om die kennis te vertalen naar nuttige, 
creatieve en relevante uitingen.

Automatisering is de sleutel tot het bereiken van snelheid en flexibiliteit om de impact 
van jouw media te maximaliseren - kijk bijvoorbeeld naar dynamische creatieve 
campagnes of advertenties op basis van productvoorraad die je de mogelijkheid 
geven om nieuwe advertenties te creëren, te pauzeren of te bewerken op basis van 
de beschikbaarheid van deze producten. Het is ook van belang om machine learning 
toe te passen om automatische regels in te stellen die op de achtergrond worden 
uitgevoerd en automatisch uitingen selecteren of achterhouden op basis van wat 
er al bekend is over elke prospect of klant. Dit kan een enorme efficiëntie van de 
uitgaven creëren en een impactvolle verhoging van de klanttevredenheid genereren 
door het verminderen van verspilde of ongepaste communicatie.

Maar hoe zit het met enkele van de grote data-uitdagingen die we eerder hebben 
genoemd, zoals silo’s binnen organisaties en een gebrek aan data-eigendom? Dit 
zijn nog steeds belangrijke problemen, maar deze moeten worden overwonnen als je 
een echt CRM-geïnspireerde media capaciteit wilt leveren. Je focus moet liggen op 
het bezit van je eigen data en het maximaliseren van de uitvoering in kanalen waar je 
kunt targeten, zoals binnen Google of Adobe’s Experience Cloud. Hoewel dit slechts 
een fractie van je activiteit zal uitmaken, hebben ook de niet te targeten kanalen 
er veel baat bij dat je over eigen klantgegevens beschikt. Door gebruik te maken 
van krachtige analysetechnieken op je eigen gegevens, zoals clusteren, kun je een 
nauwkeurig beeld opbouwen van wat jouw meest waardevolle klanten motiveert. 
Dit stelt je in staat om de media-activiteiten af te stemmen op het stimuleren van 
vergelijkbaar gedrag voor nieuwe klanten of bestaande klanten die buiten deze
high value groep vallen.
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Focus op gezamenlijke gegevens

Voor bedrijven die actief zijn in bepaalde sectoren, zoals nutsbedrijven of 
verzekeringen, is het opbouwen van first-party data relatief eenvoudig, omdat 
het onderdeel is van hun bedrijfsmodel. Om met dergelijke bedrijven te kunnen 
samenwerken, moeten klanten zich kenbaar maken en hen voortdurend op de 
hoogte houden van eventuele veranderingen in de omstandigheden. Deze merken 
hebben altijd de waarde van het opbouwen van diepe klantrelaties en het belang van 
first-party data begrepen.  

Voor merken die in andere sectoren actief zijn, zoals ‘fast-moving consumer goods’ 
(FMCG) of entertainment, is het iets uitdagender om betekenisvolle relaties met hun 
klanten op te bouwen en deze merken hebben lange tijd meer waarde gehecht 
aan het investeren in hun merknamen. Deze merken begrijpen steeds meer dat, 
ongeacht de distributiepartner die klanten gebruiken om met hen te communiceren, 
of dat nu een bioscoop of een winkelketen is, loyale klanten bereid zijn om een 
relatie met hen op te bouwen. Deze merken hebben de mogelijkheid om platforms 
op te bouwen waarmee ze die klanten kunnen betrekken en in ruil daarvoor de juiste 
hoeveelheid waarde kunnen bieden. We hebben de vaak genoemde challengers 
in deze industrieën (Netflix bijvoorbeeld) met succes een data-first aanpak zien 
aannemen. Om niet alleen een inhaalslag te maken, maar ook te leiden in deze markt 
moeten merken hun innovatie richten op hun klanten, en dat begint met een sterke 
datastrategie.

Het is ook van groot belang om ervoor te zorgen dat je een mediastrategie hebt die 
net zo effectief is voor bekend als voor onbekend publiek. Het samenvoegen van 
je gegevens moet je in staat stellen om een groter volume aan bekende klanten te 
vinden, ongeacht waar ze zich op richten, maar onbekende doelgroepen zijn net zo 
belangrijk. Je media-uitingen moeten in staat zijn om de context te interpreteren en 
de beste berichtgeving voor elke klant te tonen. Wanneer je dit met succes doet, ben 
je in staat om te putten uit meerdere content- en tekstvariaties en een groter aantal 
versies in het algemeen. Deze voorstellen moeten altijd eerst worden ontworpen 
met de klant in het achterhoofd, in plaats van alleen te vertrouwen op de prioriteiten 
van het bedrijf of de doelstellingen van kanalen die willekeurig zijn verdeeld tussen 
prestaties en het merk. Dit is een goed voorbeeld van zo’n CRM-principe dat de 
media dringend moeten overnemen. 

Werken met flexibele teams

De manier van werken is een net zo belangrijk onderdeel van succesvol gebruik 
van data en moet daarom ook worden beschouwd. Het vermogen van je bedrijf om 
informatie snel door te laten stromen naar uitvoeringsbeslissingen zal een wezenlijke 
invloed hebben op het succes van je communicatie. Het is een groot voordeel om 
flexibele teams op te zetten die snel van planning naar uitvoering kunnen gaan. 
Het creëren van agile teams betekent dat men verder gaat dan een traditionele, 
geïsoleerde benadering van de media en dat er in plaats daarvan interdisciplinaire 
groepen worden gecreëerd, die elk bestaan uit verschillende vakinhoudelijke experts. 
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Mediaspecialisten moeten rechtstreeks samenwerken met kanaalspecialisten, 
planners, creatieven en data engineers - allemaal dragen ze hun expertise bij om 
een consistente communicatie met klanten te garanderen en een samenhangende 
strategie te leveren.

Dit alles wordt gedreven door het allerbelangrijkste CRM-principe: klantgerichtheid. 
Om echt klantgericht te worden door de gehele marketing funnel, is er een 
dringende behoefte aan effectieve gegevensverzameling, -opslag en -analyse in je 
mediaplanning. Alleen door het gezamenlijk verzamelen van data mogelijk te maken, 
kunnen je uitingen worden aangepast aan de behoeften van de individuele klant 
in elke fase van hun ervaring met jouw bedrijf, waarbij verspilde uitgaven worden 
vermeden en een consistente merkbeleving wordt gegarandeerd.

Meten is de brandstof van succes

Het meten van de mediaprestaties is van cruciaal belang, omdat het de mogelijkheid 
biedt om tijdens de campagnes aanpassingen te doen en om inzichten te delen 
over de verschillende kanalen heen. Inmiddels begrijpen we allemaal dat het niet 
nauwkeurig is om te kijken naar de impact van individuele kanaal-activiteiten; in 
plaats daarvan zou je één of andere vorm van attributie meting moeten gebruiken 
om een beter inzicht te krijgen in de totale impact van marketingactiviteiten op 
de bedrijfsprestaties. Deze benadering moet dan verder worden ontwikkeld - 
bijvoorbeeld om bedrijfskritische gegevens zoals de verkoopkosten of de marge op 
individuele producten in je modellen in te voeren, zodat je een rijke dataset krijgt 
waarop je beslissingen kunt baseren.

Wat door jouw bedrijf wordt gemeten, is hier waarschijnlijk de belangrijkste 
overweging met betrekking tot de functie van campagnes als drijfveer van de totale 
klantervaring. Als digitale marketeers hebben we altijd geleerd om te kijken naar 
efficiëntie metingen om de waarde van onze inspanningen te bewijzen, waarbij we 
ons sterk richten op het aantal klikken, views, aanmeldingen of verkopen in relatie tot 
de uitgaven. Dit zijn allemaal goede statistieken voor een bedrijf om de effectiviteit 
van de campagnes te begrijpen, maar dit zijn geen klantgerichte statistieken en op 
zichzelf betekenen ze ook weinig voor een bedrijf.  

Het is essentieel om ook hier naar de ervaringen vanuit CRM te kijken en het 
belang van klantgerichte meetcriteria, zoals Customer Lifetime Value of NPS, te 
stimuleren. We moeten deze doelstellingen op een gelijk niveau van belang plaatsen 
met business-gerelateerde KPI’s om de prioritering en besluitvorming voor media-
activatie te sturen. Deze KPI’s moeten ook worden gebruikt als basis voor je volgende 
campagnes, dus in plaats van de activiteit van je volgende kwartaal in één keer te 
bepalen, moet je meer incrementeel zijn in je aanpak; ontwikkel campagnevoorstellen 
die direct zijn gebaseerd op de reacties van je klanten.
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Performance kanalen kunnen de totale klantervaring versterken - 
zolang we het voorbeeld van CRM volgen

De totale klantervaring is niet langer een ‘nice-to-have’, want als jij het niet levert, 
doen je concurrenten dat wel. Wanneer je alle verschillende kanalen voor elke 
doelgroep, vanaf het begin van de klantreis, op de juiste manier inzet met de juiste 
media, is het haalbaar. Media teams moeten nu leren van succesvolle CRM-teams 
en soortgelijke principes volgen bij het ontwikkelen van hun mediastrategie in 
samenwerking met de andere marketingafdelingen.

Zoals traditioneel gezien met CRM, is verbinding de sleutel tot het beïnvloeden 
van de totale customer journey en dit zal nooit worden verbeterd in silo’s. De 
geïntegreerde technologie en werkpraktijken die oorspronkelijk werden besproken 
in Merkle’s Marketing Imperatives 2019 zijn nodig om ervoor te zorgen dat de 
verschillende kanalen de totale klantervaring leveren die in de nieuwe Imperatives 
2020 van begin tot eind worden benadrukt.

Het is ook duidelijk voor marketeers dat het vermogen van media om de totale 
klantervaring te sturen afhankelijk is van de inzet om de kwaliteit van de data 
zorgvuldig te beheren, hoe je ze verzamelt, hoe ze worden geanalyseerd en hoe je 
ze inzet. Voor groei van de volwassenheid moet rekening worden gehouden met de 
technologie, de voordelen en beperkingen van elk advertentiekanaal, de regelgeving, 
de bestaande systemen en de voortdurende aandacht voor metingen en het bepalen 
van doelstellingen.

Jouw kennis over individuele klanten moet worden gebruikt om elke interactie die 
je merk met hen heeft, te optimaliseren. Zie het als een voorrecht dat klanten hun 
informatie met je delen, want door veranderingen in de wetgeving wordt de macht 
om te controleren wie die gegevens heeft, terecht weer in handen van de klant 
gelegd.

De toepassing van CRM-principes om de ontwikkeling van je media te stimuleren, zal 
helpen om je hele marketing en vooral de ervaring die elke individuele klant met jouw 
merk heeft, te verbeteren. Door dit te doen en de relatie verder te ontwikkelen, zullen 
klanten de waarde van hun gegevens waarderen en er royaal mee blijven omgaan. 
Het overwinnen van de obstakels die je tegenkomt, levert een grote bijdrage op het 
gebied van ambassadeurs voor je merk, tevredenheid en behoud - we zien het elke 
dag bij onze klanten. 

Als je wilt bespreken hoe je de prestaties van jouw merk kunt verbeteren, neem dan 
contact op met Willem-Jan van Amerongen, Digital Strategy Consultant bij Merkle. 
Of, als je meer wilt lezen over de Merkle Marketing Imperatives van dit jaar, kun je de 
paper hier vinden. 
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Merkle is een toonaangevend, data-gedreven, technology-enabled 
performance marketing bureau dat is gespecialiseerd in het leveren van unieke, 
gepersonaliseerde klantervaringen over verschillende platformen en devices. Al 
meer dan 30 jaar werken toonaangevende bedrijven en non-profit organisaties 
samen met Merkle om de waarde van hun klantenportfolio’s te maximaliseren. 
Het erfgoed van het bureau op het gebied van data, technologie, creativiteit en 
analyse vormt de basis voor zijn ongeëvenaarde vaardigheden in het begrijpen van 
consumenteninzichten die de marketingstrategieën aansturen. 

De sterke expertise op het gebied van performance media, creatie, klantervaringen, 
CRM, loyaliteit en marketing technologie zorgt voor betere marketingresultaten en 
een voorsprong op de concurrentie. Merkle heeft ruim 50 vestigingen en 9000 
medewerkers verspreid over de wereld en is sinds 2016 onderdeel van Dentsu 
Aegis Network. In Nederland werken ruim 280 frisse denkers en slimme doeners in 
Amsterdam, Breda en Rotterdam.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Merkle Nederland 
via +31 (0)10-2710200 of bezoek www.merkle.nl.

Niyi Duro-Emanuel
VP, Solutions, Merkle EMEA

Niyi kwam meer dan 10 jaar geleden 
bij Merkle werken binnen de vroege 
groeifasen van het bureau. Hij heeft 
uitgebreide ervaring opgedaan over 
de hele linie van performance media. 
In zijn huidige rol heeft hij geholpen 
bij de ontwikkeling van de data- en 
technologiestrategie die Merkle 
vandaag de dag vorm geeft. Niyi is een 
expert op het gebied van de retail-, 
finance- en FMCG-markten en werkt 
voor een aantal zeer waardevolle 
merken.
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