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Marketeers hebben over het algemeen veel moeite met het verdedigen van de 

marketinguitgaven, ze ontbreken de kunde of de wil om de impact van marketing te meten, of 

ze beschikken niet over de juiste methodes om dit op een gepaste manier te kunnen doen. Dit 

heeft negatieve gevolgen voor de positie van de marketingafdeling binnen het bedrijf én voor 

de marktgerichtheid en de financiële prestaties van het bedrijf. In dit proefschrift wordt vanuit 

drie verschillende invalshoeken naar dit probleem gekeken, met als kerndoel antwoord te 

geven op de vraag hoe marketing meer ‘accountable’ en meer resultaat gedreven kan worden 

gemaakt. Hierbij wordt mede gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de online wereld ons 

tegenwoordig biedt in termen van (1) de grote hoeveelheden data over onder andere het online 

surfgedrag van individuele consumenten, (2) de nieuwe advertentiekanalen die in de online 

wereld ontstaan zijn en (3) de nieuwe communicatiekanalen zoals mobiele apparaten die 

klanten en bedrijven nieuwe mogelijkheden bieden om met elkaar in verbinding te komen. 

In het eerste empirische onderzoek is op klant-, bedrijfs- en industrieniveau 

onderzocht welke maatstaven het beste gebruikt kunnen worden om toekomstig gedrag van 

klanten te voorspellen. In het tweede empirische onderzoek ligt de focus op het bedrijfsniveau 

en is onderzocht wat de impact van verschillende nieuwe vormen van online adverteren is en 

hoe deze informatie gebruikt kan worden om betere beslissingen te nemen over de 

advertentiebudgetallocatie. In het derde en laatste empirische onderzoek is ingezoomd op het 

individuele klantniveau en is onderzocht hoe het observeren van het switchgedrag tussen 

verschillende soorten apparaten (e.g. mobiel of niet-mobiel) kan helpen om online 

klantgedrag te voorspellen. In de volgende paragrafen worden de drie empirische 

onderzoeken kort samengevat. 

8.1. Het voorspellende vermogen van Customer Feedback Metrics 

De eerste empirische studie, gepresenteerd in hoofdstuk 2 van dit proefschrift, focust 

zich op een traditionele manier om de marketing afdeling meer accountable te maken. Eerdere 

studies hebben aangetoond dat de waarde van het klantenbestand van een bedrijf vrijwel een 

een-op-een relatie heeft met de marktwaarde van het bedrijf. De belangrijkste factor voor de 

waarde van het klantenbestand is de hoogte van de retentie binnen het bedrijf: i.e. vertrekken 

klanten zeer snel en moet het bedrijf daardoor veel tijd en middelen steken in het werven van 

nieuwe klanten of kan het bedrijf een lange en waardevolle relatie met de klant opbouwen. 

Voor bedrijven is het daarom belangrijk om de oorzaken van retentie in kaart te brengen en op 

tijd in te kunnen grijpen als er iets mis dreigt te gaan. Een van de mogelijkheden hierbij is 

gebruik te maken van zogenaamde Customer Feedback Metrics (CFMs). CFMs zijn niet 
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observeerbare attitudes van klanten die gemeten zijn doormiddel van het houden van o.a. 

enquêtes. Voorbeelden van CFMs zijn klanttevredenheid, de mate waarin klanten het bedrijf 

aanbevelen aan anderen (de Net Promotor Score, NPS) en de moeite die het klanten kost om 

verzoeken in behandeling te laten nemen (de Customer Effort Score, CES).  

In een grootschalig onderzoek, onder 8,924 klanten van 93 bedrijven hebben we 

onderzocht welke CFM de beste voorspeller van retentie is. Hieruit is naar voren gekomen dat 

de beste voorspeller van retentie de vraag is of de klant (zeer) tevreden is, i.e. of de klant wel 

of geen positieve klanttevredenheid score heeft gegeven. De gemiddelde score is hierin van 

minder belang, het gaat vooral om de proportie (zeer) tevreden klanten. Hoe de score die een 

klant gegeven heeft afwijkt van de gemiddelde klant verklaart deels de verschillen in retentie 

tussen klanten, maar belangrijker is het in welke mate de gemiddelde score van het bedrijf 

afwijkt van de gemiddelde score in de gehele sector. Dit laatste is een indicatie of er wel of 

geen betere alternatieven zijn voor de klant en daarmee een zeer belangrijke drijver voor 

retentie.  

Door het combineren van CFMs kunnen nog betere voorspellingen gedaan worden, 

waardoor het aan te bevelen is om niet te focussen op één CFM maar in plaats hiervan een 

dashboard van metrics aan te leggen. Alhoewel de vraag of klanten wel of niet (zeer) tevreden 

zijn de beste overall voorspeller van retentie is en deze CFM in de meeste sectoren statistisch 

significant is, verschilt de beste CFM wel per industrie. Het is daarom aan te raden dat 

managers van bedrijven gaan kijken welke CFMs het beste presteren in hun specifieke situatie 

en op basis hiervan hun dashboard inrichten. 

8.2. De effectiviteit van verschillende vormen van online adverteren 

De tweede empirische studie, gepresenteerd in hoofdstuk 3, focust zich op de impact 

van nieuwe vormen van (online) adverteren en hoe inzicht hierin bij kan dragen aan het 

verbeteren van de advertentiebudgetallocatie. Het beter in kaart kunnen brengen van de 

impact van deze nieuwe vormen van adverteren, het onderscheiden van effectieve en minder 

effectieve advertentiekanalen en weten hoe je het budget over deze kanalen moet verdelen is 

een belangrijke methode om de accountability en daarmee de prestaties van de 

marketingafdeling verder te verbeteren. 

In deze empirische studie is gebruik gemaakt van tijdreeksdata van een grote Europese 

online retailer. De dataset bestaat onder andere uit de mate waarin de online retailer per dag 

gebruik maakt van negen verschillende (on- en offline) advertentievormen, de hoeveelheid 

bezoeken aan verschillende onderdelen van de online retailers website en de dagelijkse omzet. 
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Al deze gegevens zijn bekend voor vijf verschillende productcategorieën. Met 

tijdreeksmodellen is voor de negen verschillende advertentievormen voor elke van de vijf 

productcategorieën de impact op de omzet geschat, resulterend in 45 advertentie-elasticiteiten. 

Het analyseren van deze advertentie-elasticiteiten heeft ons geleerd, in lijn met andere 

onderzoeken, dat traditionele push-advertentievorm (Firm Initiated Contacts, FICs) 

aanzienlijk minder effectief zijn dan pull-advertentievormen (Customer Initiated Contact, 

CICs). Een nieuw inzicht is dat pull-advertenties die geïntegreerd zijn in de content van het 

gebruikte medium, zoals bij prijsvergelijkingssites en webportals, veruit het meest effectief 

zijn. De hogere effectiviteit van deze vormen van adverteren komt niet doordat dit meer 

bezoekers naar de website trekt, maar dat de extra bezoekers die aangetrokken worden een 

hogere kans hebben om ook daadwerkelijk wat te kopen. 

Uit een simulatie gebaseerd op de gevonden effecten blijkt dat als de online retailer in 

deze content geïntegreerde pull-advertenties extra weet te investeren, de omzet met maar liefst 

21% verhoogt kan worden. Het volgen van een simplistische attributiemethode, waarbij een 

aankoop toegewezen wordt aan het laatste advertentiekanaal waar de klant mee in aanraking 

is gekomen, leidt echter tot een omzetverlaging van zo’n 10-12%. Gebruik maken van de 

juiste methodes en daardoor de accountability te verhogen kan dus een enorm verschil maken 

voor het bedrijfsresultaat. 

8.3. De rol van mobiele apparaten in de online customer journey 

De derde empirische studie, gepresenteerd in hoofdstuk 4, focust zich op het online 

gedrag van individuele klanten en welke rol mobiele apparaten hierin spelen. Het beter 

kennen van het gedrag van individuele klanten en begrijpen wat de kritieke momenten zijn 

waarop klanten via het juiste kanaal, op het juiste apparaat en met de juiste boodschap 

benaderd moeten worden helpt om meer accountable te worden.  

In deze empirische studie is wederom gebruik gemaakt van data van een grote 

Europese online retailer. Ditmaal is er gebruik gemaakt van clickstream data, waarbij voor 

elke individuele klant bekend is wat hij of zij in elke websessie bij de online retailer heeft 

gedaan. Het is onder andere bekend welk type apparaat (pc/laptop, tablet of smartphone) er 

per sessie is gebruikt om de website te bezoeken, welke pagina’s er per sessie is bekeken en 

of de klant in de sessie een aankoop heeft gedaan bij de online retailer.  

Bekend is dat sessies gestart via mobiele apparaten relatief minder vaak resulteren in 

een aankoop, wat als problematisch ervaren kan worden aangezien steeds meer sessies via 

mobiele apparaten plaatsvinden. Ons onderzoek laat zien dat dit inderdaad het geval is, maar 
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dat de oorzaak hiervan is dat sessies via mobiele apparaten vooral in vroege fases in de 

zoektocht naar een product worden gebruikt. Sessies via mobiele apparaten in de beginfase 

versterken de aankoopkansen via pc’s en laptop’s in de latere fases. We zien dan ook dat 

mensen die meerdere apparaten gebruiken om de website te bezoeken, gemiddeld een hogere 

aankoopkans per sessie hebben dan mensen die slechts één apparaat gebruiken. Het switch 

gedrag tussen apparaten geven rijke inzichten in wanneer de aankoopkansen toenemen en 

wanneer klanten het beste op welke device benaderd kunnen worden. Door het te kijken naar 

het switchgedrag kunnen kritieke momenten geïdentificeerd worden waarop de aankoopkans 

meer dan verdubbeld.  

Het correct kunnen identificeren van deze momenten kunnen wederom helpen 

marketingafdelingen meer accountable te maken. Door het beter kunnen herkennen en 

voorspellen van individueel klantengedrag, kunnen marketingkanalen en –budgetten beter 

ingezet worden. Hiernaast kunnen klanten hierdoor beter bediend worden, waardoor de relatie 

met de klanten versterkt kan worden, wat op de lange termijn weer positieve gevolgen heeft 

voor het bedrijf. 


