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Bram van Oosterhout, directeur van The 
DOC (Dutch Oracle Company), werkt veel 
met Big Data. ‘Wij bouwen, onderhouden 
en beheren Oracle systemen en applicaties. 
We hebben hierdoor veel te maken met 
grote hoeveelheden data. Het uiteindelijke 
doel van big data is iets bereiken voor de 
opdrachtgevers; daarin zien we een groot 
verschil tussen B2C en B2B.’ Jan-Willem 
van den Akker, Manager Fleetsales & Sales 
bij Lathouwers en tevens eigenaar van Media 
Presentaties, noemt big data essentieel voor 
de autobranche. ‘Het is de aorta van ons 
bedrijf. In onze tak van sport moet je je 
houden aan de regels van importeurs. Je 
dient met bepaalde DMS systemen te 
werken, die niet aan elkaar gekoppeld 
kunnen worden. Daar zit volgens mij het 
grootste probleem van de auto-industrie.’ 

Pieter Tuytelaars, developer en project-
manager van Creative Bits, onderdeel van 
de WAD Group: ‘Als full-service internet-
bureau proberen we zoveel mogelijk data te 
verzamelen voor onze klanten. Wij bieden 
hen tevens advies over hoe deze data goed 
en efficiënt gebruikt kan worden.’ Internet-
ondernemer Robert van Rijssel, directeur 
van Lessyr, vertelt: ‘Big data boeit mij 
uitermate aangezien ik bekend ben met de 
business intelligence van veel bedrijven. 
Ik houd mij bezig met de structurering van 
interne informatie, maak de opbouw in-
zichtelijk en laat daar een trendanalyse 
op los. Daarnaast leg ik voor een aantal 

klanten technische koppelingen naar big 
data.’ Guido: ‘Als marketeer biedt deze 
techniek mij de kans om return on invest-
ment (ROI) te laten zien. Daarnaast wordt 
de verbinding tussen merk en klant op alle 
mogelijke manieren naar boven gehaald.’

Effect op klantbeleving
Gastheer Wim Schuurmans is directeur van 
Experientis, een bedrijf dat ‘doet in geluk, 
gelukkige medewerkers en klanten’, en de 
digitale leeromgeving HEMA academie 
vertegenwoordigt. Hij benadert big data 
vooral vanuit de klantbeleving. ‘Men krijgt 
dankzij de koppeling van gegevens bij-
voorbeeld steeds meer gepersonaliseerde 
mailings. Hoe beleef je dit als klant en hoe 
heeft het effect op klantbeleving? Ervaar 
je big data als Big Brother of zie je als klant 
vooral de voordelen?’ Guido haalt een voor-
beeld aan: ‘Er kan tegenwoordig veel op 
het gebied van motormanagement. Zo kreeg 
ik onlangs bericht van mijn autodealer dat 
mijn auto was uitgelezen en dat ik terug 
moest naar de garage.’ Zelfstandige profes-
sional en social media specialist Herman 
Couwenbergh (Couwenbergh Communiceert), 
is benieuwd: ‘Hoe voelde deze benadering 
voor jou als klant?’ Guido: ‘Ik zag de meer-
waarde van de service in, omdat men naar 
mijn veiligheid kijkt. Maar het roept toch 
vragen op: wie kan mijn rijgedrag inzien 
en zo ja, wat kan men er dan zoal mee?’ 
Mariëlle Ploegmakers van Regio Business 
wil weten: ‘Hoe kun je big data inzetten, 

Het BOB Debat vindt onder leiding van 
communicatiespecialist Bert Damen plaats 
bij Experientis, dat gevestigd is in het fraaie 
Rijksmonument ‘De Plaets’ in Berlicum. 
Aan het debat nemen ondernemers en bedrij-
ven deel, die dagelijks in meer of mindere 
mate met big data werken. ‘Hoewel het de 
laatste jaren een veelgehoorde business term 
is, is er geen algemene consensus over de 
definitie van big data. Wat verstaan jullie 

eigenlijk onder dit fenomeen?’, wil Bert 
allereerst weten. Guido Kok, Market 
Development Manager bij Ricoh Nederland: 
‘Big data is inmiddels een containerbegrip 
geworden, maar ik geloof in het originele 
concept: gegevens verzamelen, analyseren 
en aan elkaar koppelen, waardoor je je klant 
beter kunt bedienen.’ Arjuna Bosch, mar-
keting manager van Verzekeruwbedrijf.nl, 
voegt daaraan toe: ‘Onder big data worden 

officieel de vier V’s verstaan: volume, variety, 
velocity en veracity. Maar het benodigde 
volume is eigenlijk alleen haalbaar voor 
grote bedrijven zoals Google en Amazone.’ 

De aorta van het bedrijf
Om big data kun je, zowel als consument 
als bedrijf, bijna niet meer heen. ‘Op welke 
wijze zijn de deelnemers betrokken bij big 
data?’, vraagt de gespreksleider zich af. 
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Een wereld zonder big data is haast niet meer voor te stellen. Veel beslissingen worden tegenwoordig 
op basis van deze techniek genomen. big data bevat dan ook een schat aan informatie. maar de maxi-
male waarde eruit halen is minder eenvoudig. De enorme omvang, grote verscheidenheid aan data-
bronnen en complexiteit om de juiste gegevens te genereren spelen daarbij een rol. maar wat is big 
data nu eigenlijk? En nog belangrijker: wat kun je daar als mkb’er mee? We vragen het de deelnemers 
aan het bOb Debat.

adviezen van de deelnemers:

Robert van Rijssel: ‘Ga in data gericht op zoek 
vanuit je business. Zoek begeleiding indien je dat 
zelf niet lukt.’

Guido Kok: ‘Start tijdig met het verzamelen en 
analyseren van informatie van je klanten, zodat het 
geen pijnpunt wordt als de concurrent hier al wel 
een voorsprong op heeft genomen.’

arjuna Bosch: ‘Wees niet bang voor het onbe-
kende. Stap over de drempel en zet big data in 
voor je business.’

Wim Schuurmans: ‘Data is een middel en geen 
doel. Blijf je klanten gelukkig maken, daar draait 
het om.’

Bram van oosterhout: ‘Wees als ondernemer 
bewust van wie je klanten zijn en wat je met hen 
wil. Laat je wat betreft big data begeleiden door 
ICT en marketing professionals.’

Jos van der Wijst: ‘Laat je niet afschrikken door 
de privacywetgeving; er kan veel. Voorkom gedoe 
en laat je hierover vooraf adviseren.’

Pieter tuytelaars: ‘Gebruik big data om de liefde 
van de klant voor jouw product, merk of bedrijf uit 
te bouwen.’

Jan-Willem van den akker: ‘Databeheersing is 
de aorta van je bedrijf.’

Herman Couwenbergh: ‘Stel je open voor kansen 
die big data je als ondernemer biedt en verdiep je 
in de materie.’

moet privacy wel 
blijven bestaan?

begin klein met 
big data
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zodat het door klanten als positief wordt 
ervaren?’ Wim: ‘Door je als ondernemer 
altijd eerst af te vragen: waar kan ik mijn 
klant mee helpen? Dat moet je als bedrijf 
altijd voorop stellen!’ 

privacy
Advocaat Jos van der Wijst, partner bij 
Bogaerts & Groenen Advocaten, houdt zich 
dagelijks bezig met juridische vraagstukken 
op het gebied van privacy. ‘Persoonsgegevens, 
gegevens die te herleiden zijn tot natuurlijke 
personen, zijn in het huidige digitale tijdperk 
van grote waarde voor bedrijven. Het ver-
zamelen en het bezitten van persoonlijke 
data ontwikkelt zich tot een belangrijke 
concurrentiefactor. Dit werpt de vraag op 
wat privacybescherming onmogelijk maakt 
en wat er nog wel mogelijk is. Van onder-
nemers krijg ik vaak dezelfde vragen hier-
over zoals: Mag ik big data aankopen en 
gebruiken voor marketingdoeleinden? Mag 
ik big data combineren tot een nieuw product? 
En zo ja, onder welke voorwaarden?’ Als 
aansprekend voorbeeld van een bedrijf dat 
de grenzen op het gebied van privacy op-
zoekt, noemt Guido het Amerikaanse waren-
huis Target. ‘Op basis van haar enorme 
database met historisch en actueel koopge-
drag kan men inschatten wanneer een klant 
zwanger is. Het verhaal gaat dat Target 
een aanbieding voor babyproducten stuurde 
naar een moeder in spe, zonder dat haar om-
geving op de hoogte was van haar zwanger-
schap. Maar in hoeverre help je je klant dan 

nog?’ Volgens Robert maakt ook de overheid 
dankbaar gebruik van data. ‘In het project 
‘FileMijden’ worden automobilisten beloond 
wanneer zij tijdens de spitsuren minder vaak 
de auto pakken. Het nieuwe rijgedrag wordt 
vergeleken op basis van flitsgegevens uit 
een vorige periode.’ Bram vraagt zich af 
of privacy nog moet blijven bestaan. ‘Waar 
zit onze angst? Waarom willen we überhaupt 
nog privacy, aangezien we bijna alles al 
online delen? We moeten, samen met de 
overheid, gaan omdenken. Anders blijven 
we eindeloos in herhaling vallen.’ Wim stelt: 
‘Het proces is niet tegen te houden. We 
vinden het al heel normaal dat er op basis 
van ons bestelpatroon een boek geadviseerd 
wordt. De mogelijkheden zullen alleen nog 
maar gaan uitbreiden.’ Herman vindt dat op 
zich een goede zaak: ‘Ik zit niet te wachten 
op advertenties over damesmaandverband. 
Als consument ontvang ik liever informatie 
over zaken die mij interesseren.’  

Ruwe olie
Naast juridische en ethische vraagstukken 
is de overkill aan data volgens Jan-Willem 
ook een heikel punt voor veel ondernemers: 
‘Bij Lathouwers krijgen we op maar liefst 
54 verschillende manieren data binnen. Dat 
krijg je nooit aan elkaar gekoppeld. Daar-
naast zien veel bedrijven big data als een 
doel om zoveel mogelijk te communiceren 
met de klant, maar het is eigenlijk een middel 
om hem te helpen. Daarin loopt het volgens 
mij scheef. Het gaat om de discipline de 
data ook goed in te vullen.’ Guido geeft 
een voorbeeld: ‘Neem de Bonuskaart van 
Albert Heijn. Men kreeg als organisatie 
zo ontzettend veel data binnen. Men had 
echter onvoldoende nagedacht over hoe 
deze data te analyseren en succesvol in te 

zetten. Dat systeem is later helemaal op-
nieuw ingericht.’ Herman vergelijkt big data 
met ruwe olie. ‘Je krijgt niet bedacht wat je 
er eigenlijk allemaal van kan maken. Maar 
als je de losse gegevens niet aan elkaar 
gekoppeld en geanalyseerd krijgt, dan blijft 
het ruwe olie. En daar kun je vrijwel niets 
mee.’ Pieter vult aan: ‘Probeer daarom niet 
alles in één keer te willen doen. Begin klein 
met big data en kies ervoor om op de juiste 
paarden te wedden.’

meer leads
Big data wordt ook wel het digitale goud 
voor ondernemers genoemd. ‘Maar wat 
kun hier als MKB’er eigenlijk mee?’, vraagt 
Bert. Guido antwoordt: ‘Je kunt je propo-
sitie ermee ontwikkelen. Ook kan je met 
data makkelijk loyaliteit meten. Daarnaast 
kun je het gebruiken in je acquisitie, omdat 
je een nieuwe vorm van klantenbinding 
creëert.’ Bram geeft een concreet voorbeeld 
van hoe data leads kunnen opleveren: ‘Wij 
versturen regelmatig nieuwsbrieven. Ik kan 
zien wie deze brief opent en op welke 
onderwerpen de ontvanger doorklikt. Dat 
is commercieel interessant en kan waarde-
volle informatie voor mijn accountmanagers 
opleveren.’ Guido voegt daaraan toe dat 
salestrajecten steeds vaker online plaats-
vinden: ‘Onze klanten bepalen steeds meer 
wanneer, waar en hoe zij de door hun ge-
wenste informatie willen.’ Ook Jan Willem 
gebruikt data, die hij onder meer via social 
media verkrijgt. ‘Het showroomtraffic is 

sterk dalende. Als je als autodealer online 
niet goed zichtbaar bent, ben je weg. Daarbij 
geldt dat je wel snel en adequaat moet kun-
nen reageren op social media, ofwel dat 
iemand wordt aangesteld voor deze taak. 
Als organisatie moet je dan ook bereid zijn 
om daarin te willen investeren.’ Herman 
geeft een tip waarmee je door middel van 
data je klantrelatie kan verstevigen. ‘Wanneer 
een receptioniste je hartelijk ontvangt en 
direct jouw naam weet, dan maakt dat in-
druk. Daarvoor hoef je eigenlijk alleen maar 
het LinkedIn-profiel van de te verwachte 
gast naar de receptioniste te mailen, zodat 
zij weet hoe de gast eruit ziet. Simpel, maar 
effectief.’ Wim vult aan: ‘Persoonlijke aan-
dacht is ontzettend belangrijk. Ook die 
mogelijkheid biedt big data.’ Mariëlle 
Ploegmakers van Regio Business merkt 
op: ‘Het is niet alleen de vraag wat je met 
big data kan, maar of je als ondernemer 
eigenlijk wel zonder kan. De concurrentie 
zit immers ook niet stil.’ Bram: ‘Veel be-
drijven die niets met data hebben gedaan, 
zijn inmiddels verdwenen. Dat zegt genoeg.’

beloningsmodellen 
Big data biedt onder meer tal van mogelijk-
heden voor de verzekeringsbranche. Arjuna 
vertelt: ‘Ik verwacht dat er in de nabije 
toekomst meer individueel afgestemde 
tarieven, content en dienstverlening gaan 
komen. Zo gaan wij binnenkort werken met 
telematica. Hierdoor kan aan de premie-
berekening van een autoverzekering, naast 
postcode en kenteken, een belangrijke 
dimensie worden toegevoegd: het rijgedrag. 
Verzekeringsnemers krijgen een scherpe 
premie geboden, indien zij een digitaal 
kastje in hun auto laten inbouwen. Hiermee 
kan het rijgedrag worden geanalyseerd. 

Het is een eerlijk model: wanneer je veilig 
rijdt, betaal je minder premie. Als je risico-
vol rijdt, betaal je meer.’ Ook Pieter ziet 
steeds vaker beloningsmodellen in ruil voor 
data ontstaan. ‘Voor een start-up hebben 
we een reviewplatform voor motorrijders 
ontwikkeld, waarop data wordt verzameld 
over onder wie welke motor populair is. 
Deze gegevens verkoopt onze klant vervol-
gens door. De motorliefhebber krijgt iets 
terug voor het delen van zijn data: hij mag 
bijvoorbeeld als eerste een testritje maken 
op een motorcircuit of men kan sparen voor 
een motorvakantie. Zo wordt er een win-win 
situatie gecreëerd.’ Herman voegt toe: ‘Ik 
verwacht dat we in de toekomst zelf weer 
eigenaar worden van onze data. Door het 
verkopen van jouw ‘gedrag’ kun je inkom-
sten gaan verwerven of kortingen bedingen.’

kansen benutten 
Bert vraagt zich af of MKB’ers de kansen 
van de informatie waarover zij beschikken 
wel voldoende benutten. Volgens Jan-Willem 
moet de kennis van het MKB op het gebied 
van data drastisch omhoog. ‘Wanneer je 
als bedrijf je eigen data en social media 
kanalen goed weet te bundelen en daarmee 
gericht inspeelt op de behoefte van de klant, 
ben je niet meer met hagel aan het schieten.’ 
Mariëlle merkt op: ‘Er moet meer bewust-
wording onder ondernemers gecreëerd 
worden, maar er dient tevens een investe-
ringsbereidheid en een mogelijkheid daartoe 
te zijn.’ Wim wil tot slot een tip meegeven: 

‘Ik verwacht dat het analyseren van data-
gegevens in de toekomst voordeliger gaat 
worden. Verzamel daarom nu al zo veel 
mogelijk gegevens via je website, klanten-
kaarten, e-mailmarketing en social media. 
Gebruik deze data voor het voornaamste 
doel: je klant gelukkiger maken!’ �
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Word eigenaar 
van je data

Het volgende BOB Debat vindt plaats op woensdag 
8 oktober. Het thema is dan Bedrijfshuisvesting. 
Wilt u meepraten over dit onderwerp en in de 
volgende editie van Regio Business verschijnen? 
Meld u dan aan via het contactformulier op www.
regio-business.nl. Een e-mail sturen kan natuurlijk 
ook: info@regio-business.nl. 

Waar is je klant 
mee geholpen?

De concurrentie
zit niet stil


