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In de afgelopen decennia heeft de filosofie van klantgerichtheid zich diep geworteld als 

basis voor marketing. Volgens deze filosofie is het voor bedrijven noodzakelijk om waarde voor 

de klant te creëren, die daar waarde voor het bedrijf tegenoverstelt. Deze filosofie is in de 

afgelopen jaren getransformeerd door de opkomst van wat bekend staat als big data, welke het 

waardecreatieproces substantieel verandert. Niet alleen heeft dit geleid tot het ontsluiten van 

rijkere en meer gedetailleerde data, ook is de nadruk meer en meer komen te liggen op het 

analyseren van de beschikbare data. Dit gebeurt middels verschillende statistische en 

modelmatige methodes. Deze combinatie van datarijkheid en de nadruk op de analyse van data 

staat binnen het marketingveld bekend als marketing analytics. Het streven van deze marketing 

analytics toepassingen is om betere beslissingen omtrent marketingproblemen te nemen. Om 

blijvend waarde te creëren is het belangrijk dat bedrijven investeren in marketing analytics, en 

om weten te gaan met de uitdagingen en problemen die dit met zich meebrengt. 

 In dit proefschrift wordt in drie verschillende studies ingegaan op de kansen en 

bedreigingen die deze datarijkheid biedt voor bedrijven. Hierbij wordt vooral ingegaan op het 

creëren van waarde voor het bedrijf middels marketing analytics. De twee kansen die besproken 

worden zijn 1) de mogelijkheid om betere inzichten in het eigen marktgedrag, en het marktgedrag 

van concurrenten te krijgen, en 2) de mogelijkheid om real-time marketing toe te passen. Een 

bedreiging die besproken wordt is de toenemende vraag naar privacybescherming van 

consumenten. In elk van de hoofdstukken van dit proefschrift staat een kans of bedreiging 

centraal. Er wordt onderzocht welke marketing analytics oplossingen er bestaan om in te spelen 

op de kans, of op welke wijze de gevolgen van de bedreiging kan worden beperkt.  

 In het eerste empirische hoofdstuk wordt onderzocht hoe betere informatie over het eigen 

marktgedrag en het marktgedrag van concurrenten gebruikt kan worden om de effectiviteit van 

reactiebeslissingen in respons op concurrerende strategische of tactische beslissingen te 

evalueren. Het tweede empirische hoofdstuk introduceert een nieuwe methode om 

churnvoorspellingen te genereren, zonder dat daarbij de privacy van klanten geschonden wordt 

door het langdurig opslaan van individuele klantdata. Het derde en laatste empirische hoofdstuk 

introduceert een methode om in real-time te beslissen welke klanten benaderd moeten worden 

voor een retentieactie. Dit wordt gedaan  in een online retailcontext,  waarbij gebruik gemaakt 

wordt van de aankoophistorie van deze individuele klanten. De volgende paragrafen geven een 

korte samenvatting van elk hoofdstuk, en bespreken de belangrijkste bevindingen per hoofdstuk. 
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8.1 Competitieve reacties gedreven door strategische en tactische marketing acties 

De eerste empirische studie van dit proefschrift is te vinden in hoofdstuk 2. In deze studie 

ligt de focus op het verschil in reactiebeslissingen naar aanleiding van concurrerende strategische 

of tactische marketingacties. Onder strategische acties worden hier de beslissingen omtrent de 

allocatie van de hoeveelheid middelen van een bedrijf verstaan. Deze worden gewoonlijk 

genomen door het hogere management. Tactische acties daarentegen betreffen de mate van het 

gebruik van de gealloceerde middelen, een beslissing die doorgaans door managers op een lager 

niveau wordt genomen. In deze studie wordt gekeken naar de sterkte van de respons van een 

bedrijf op een concurrerende strategische of tactische beslissing. Tevens wordt daarbij 

onderzocht in welke mate deze beslissing gerechtvaardigd was vanuit het effect op de verkopen. 

Als laatste wordt gekeken naar de modererende factoren die de sterkte van de respons 

beïnvloeden. Al deze inzichten kunnen vervolgens worden gebruikt om toekomstige beslissingen 

op een betere wijze te nemen, omdat de omstandigheden waaronder bepaalde beslissingen zijn 

gemaakt en de effectiviteit daarvan, bekend zijn.   

De inzichten in deze studie worden opgedaan middels een grootschalig onderzoek waarbij 

gebruik gemaakt wordt van tijdreeksdata die 20 jaar beslaan. Deze data omvatten de verkopen en 

marketingactiviteit van verschillende merken medicijnen in  14 categorieën gericht op een groep 

van 1502 Britse artsen. De marketingactiviteit bestaat uit het aantal verkoopbezoeken van 

artsbezoekers, een vorm van persoonlijke verkopen die het meest toegepast wordt in deze 

industrie. De keuze voor persoonlijke verkopen als achtergrond voor dit onderzoek is gemaakt 

omdat het bij dit marketinginstrument eenvoudiger is om strategische van tactische beslissingen 

te scheiden. Het eerste type beslissing betreft hier namelijk de totale allocatie van 

verkoopbezoeken per merk medicijnen per kwartaal, terwijl de tweede beslissing neerkomt op de 

spreiding van de artsbezoeken binnen het kwartaal.  

De resultaten van het onderzoek laten zien dat bedrijven sterker reageren op strategische 

beslissingen van concurrenten dan op tactische beslissingen van concurrenten, zowel op de korte 

als de lange termijn. Met betrekking tot het effect op de verkopen van een bedrijf valt op dat 

strategische beslissingen om te reageren op een competitieve actie vrijwel altijd correct genomen 

worden. Hieruit volgt dat het alloceren van meer middelen in respons op een concurrent die 

hetzelfde doet, ertoe leidt dat de verkopen niet negatief beïnvloed worden. Echter, in het geval 

van tactische beslissingen zien we dat in een substantieel aantal van de gevallen een verkeerde 
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beslissing wordt genomen. Dit leidt tot het verlies van verkopen. Als laatste vinden we dat hogere 

managers zich bij het nemen van hun beslissingen laten leiden door een brede waaier van 

gedragsmatige indicatoren. Echter, deze waaier is bij lagere managers meer gelimiteerd en 

voornamelijk motivationeel van aard. Samenvattend laten deze resultaten laten zien dat het 

hogere management beslissingen op correcte wijze neemt, terwijl het lagere management meer 

moeite heeft om de juiste beslissing op een bepaald moment te nemen. We stellen daarom voor 

om meer aandacht te besteden aan training en informatievoorziening voor lagere managers. 

Tevens zou de beloningsstructuur van deze managers minder gericht op de uitkomsten 

(verkopen) moeten zijn, en meer gericht op het verkoopproces zelf. Op deze wijze wordt 

voorkomen dat deze managers zich teveel focussen op de korte termijn. Deze korte termijnvisie is 

waarschijnlijk de oorzaak van hun slechtere beslissingen in vergelijking met hoger management. 

Deze laatsten hebben namelijk doorgaans een sterkere lange-termijnfocus. 

 

8.2 Het voorspellen van churn met inachtneming van klantprivacy 

De tweede empirische studie van dit proefschrift wordt besproken in hoofdstuk 3. Deze 

studie behandelt de vraag hoe bedrijven churn kunnen voorspellen op basis van historische 

klantdata, zonder dat deze data langdurig opgeslagen moeten worden. Deze vraag wordt steeds 

relevanter, aangezien de aandacht van consumenten en overheden met betrekking tot het 

schenden van klantprivacy is toegenomen. Als reactie op deze aandacht limiteren veel bedrijven 

de hoeveelheid en duur van de klantdata die ze opslaan. Dit heeft echter tot gevolg dat er minder 

mogelijkheden bestaan om deze klantdata te gebruiken om waarde voor het bedrijf te creëren. Dit 

kan negatieve gevolgen hebben voor de resultaten van het bedrijf. Daarom introduceren we in 

deze studie een methode die het belang van klanten om hun privacy te behouden combineert met 

het belang van bedrijven om bepaalde analyses uit te voeren, in dit geval gericht op 

churnpreventie. 

 De methode die we ontwikkelen, het zogenaamde GMOK (generalized mixture of 

Kalman filters) model, is gestoeld op twee principes: dataminimalisatie en data-anonimiteit. In 

plaats van de data van verschillende tijdsperioden op te slaan in een klantendatabase, slaat deze 

methode de relevante informatie op in de modelparameters. Op deze wijze blijft de relevante 

informatie behouden over tijd, maar is het niet nodig om de onderliggende data op te slaan. Deze 

data kan dus verwijderd worden, wat leidt tot dataminimalisatie. De data worden ook op 
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geaggregeerde wijze opgeslagen in het model. Hierdoor zijn de gegevens niet herleidbaar tot 

individuele consumenten, wat leidt tot data-anonimiteit. 

Met een toepassing in de zorgverzekeringsmarkt, waarbij we data van ongeveer 1 miljoen 

klanten over de periode 2004-2012 beschikbaar hebben, vergelijken we de voorspellende kracht 

van ons model met verschillende andere modellen. Deze variëren van simpele modellen zoals 

logistische regressie en boommodellen tot geavanceerde modellen zoals het hidden Markov 

model (HMM). Dit laatste model is erg accuraat gebleken in het voorspellen van churn, maar stelt 

hoge eisen aan de beschikbaarheid van data uit het verleden. We valideren onze methode met 

data uit de telecomindustrie, bestaande uit historische churndata van ongeveer 300.000 klanten 

uit vier kwartalen in 2006. 

In beide industrieën vinden we dat het voorgestelde model een voorspellende kracht heeft 

die vergelijkbaar is met het geavanceerde model, en die beter is dan de voorspellende kracht van 

de simpele modellen. Deze resultaten vinden we in het geval dat alle data uit het verleden 

beschikbaar is, maar ook in het geval dat deze niet meer beschikbaar is doordat deze is 

verwijderd uit de klantendatabase (dataminimalisatie). Dit is relevant, omdat de HMM alleen te 

schatten is wanneer alle data uit het verleden beschikbaar is. Wanneer dataminimalisatie wordt 

toegepast is deze methode niet meer toepasbaar, terwijl het voorgestelde GMOK model nog 

steeds te gebruiken is. We kunnen daarom concluderen dat een goede voorspelkracht voor een 

churnmodel nog steeds mogelijk is wanneer een bedrijf de klantprivacy in acht wil nemen, op 

voorwaarde dat er gebruik gemaakt wordt van een aangepaste methode. 

8.3 Real-time marketing middels regelkaarten 

De derde en laatste studie van het proefschrift is te vinden in hoofdstuk 4. Deze studie 

bespreekt een tweede kans voor bedrijven in datarijke omgevingen, te weten de mogelijkheid om 

real-time marketing te gebruiken. Om een positief effect van marketingacties te bewerkstelligen 

is het belangrijk dat deze acties gericht worden op de juiste klanten op het juiste tijdstip. Een van 

de manieren om te bepalen welke klanten bereikt moeten worden is door het volgen van hun 

gedrag over tijd, bijvoorbeeld het aankoopgedrag over tijd. De bestaande literatuur gebruikt 

informatie over het gemiddelde gedrag van klanten over tijd om uitspraken te doen over 

klantselectie. Echter, dit negeert het feit dat klantgedrag volatiel kan zijn, en daarom zou ook de 

variantie in dit gedrag als additionele maatstaf meegenomen moeten worden. 
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In deze studie ontwikkelen we daarom een methode die de klantselectie verricht op basis 

van het gemiddelde gedrag van een klant over tijd, maar daarbij ook rekening houdt met de 

variatie in dit gedrag. De additionele informatie over de variatie in het gedrag helpt bij de vraag 

wanneer een klant benaderd moet worden. Dit wordt bewerkstelligd door gebruik te maken van 

de regelkaartmethode. Deze methode wordt veel toegepast voor statistische kwaliteitscontrole. 

Een regelkaart volgt een proces over tijd, en houdt bij hoe dit proces varieert over deze periode. 

Hierdoor kan worden nagegaan op welke tijdstippen het proces teveel afweek van het normale 

verloop aan de hand van het overschrijden van een vooraf vastgestelde grens. Een dergelijke 

overschrijding kan leiden tot ingrepen in het proces. Wij vertalen deze denkwijze naar 

klantgedrag, waarbij we aannemen dat klanten een normaal aankoopgedrag volgen wat enigszins 

kan variëren over tijd. Echter, wanneer het aankoopgedrag teveel afwijkt van de normaal zou een 

bedrijf moeten ingrijpen middels het initiëren van een marketingactie. 

In de empirische toepassing van de regelkaartmethode kijken we naar de tijd tussen 

aankopen als proces. Elke klant zal regelmatig aankopen doen, maar niet met dezelfde tussentijd; 

hier zit enige variatie in. Duurt het echter te lang voordat een klant een nieuwe aankoop doet, dan 

zou dit een indicatie voor churn kunnen zijn. Om dit te voorkomen kan een bedrijf een 

churnpreventie actie uitvoeren, mits het weet wanneer welke klant benaderd moet worden. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor de online retailer die de data voor dit onderzoek beschikbaar heeft 

gesteld. Deze online retailer is actief in de markt voor persoonlijke verrassingen. Van een groep 

van 375.521 klanten weten we over de periode 2012-2014 wanneer zij aankopen hebben gedaan 

bij de online retailer. Op basis van dit historische aankoopgedrag ontwikkelen we een regelkaart 

voor de tussenaankooptijd van elke klant, daarbij rekening houdend met klantheterogeniteit. 

Hierdoor wordt inzichtelijk op welke tijdstippen het bedrijf een reactivatie-actie (in dit geval door 

het sturen van een reactivatie e-mail) had kunnen uitvoeren, omdat de variatie in de 

tussenaankooptijd van een klant te groot werd ten opzichte van zijn normale tussenaankooptijd. 

We vergelijken onze methode voor het bepalen van de reactivatietijd met het huidige 

beleid van het bedrijf om dit na twee maanden inactiviteit van een klant te doen. De resultaten 

laten zien dat de gemiddelde tijd voor het sturen van een e-mail omlaag gaat naar 5 weken, maar 

dat voor 31,9% van de klanten dit tijdstip later in de toekomst moet liggen. Sommige klanten 

worden dus te vroeg benaderd, terwijl andere klanten te laat benaderd worden. Dit kan ook 

gevolgen hebben voor de respons naar aanleiding van een dergelijke reactivatie-actie. We vinden 
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dat klanten die te vroeg benaderd worden een 25% lager responspercentage hebben dan klanten 

die op tijd benaderd worden. Doen deze klanten bovendien een aankoop naar aanleiding van deze 

te vroeg gestuurde e-mail, dan zal deze aankoop 5-8% minder waarde vertegenwoordigen ten 

opzichte van een vergelijkbare aankoop van een op tijd benaderde klant. Opvallend genoeg 

hebben klanten die te laat benaderd worden een 11% hoger responspercentage, maar dit vertaald 

zich niet in een hogere aankoopwaarde voor deze klanten; deze is gelijk aan die van op tijd 

benaderde klanten. 



 

 


