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Synopsis: 
Segmentatie is het indelen van klanten in verschillende groepen op 
basis van bepaalde kenmerken zoals leeftijd of het kanaalgebruik in het 
verleden. Dit rapport beschrijft de resultaten van de focusgroep over 
segmentatie. De deelnemers waren vertegenwoordigers van zeventien 
organisaties uit zowel het publieke als het private domein. Tijdens de 
focusgroepen is een vijftal onderwerpen besproken, namelijk het doel, 
de criteria, het proces, het gebruik en de effecten van segmentatie. 
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M u l t i c h a n n e l m a n a g e m e n t  

S e g m e n t a t i e  -  g r i p  o p  k l a n t e n  

Segmentatie is het indelen van klanten in verschillende groepen op basis van bepaalde kenmer-

ken, zoals leeftijd of het kanaalgebruik in het verleden. Segmentatie is een middel om met klanten 

zaken te doen, geen doel. Uiteindelijk draait segmentatie om “op het juiste moment aan de juiste 

mensen de juiste boodschap in de juiste vorm via het juiste kanaal aan te bieden”. Dit geldt zowel 

voor publieke als private organisaties. Het gaat er in beide gevallen om dat de organisatiedoelstel-

lingen zo goed en zo efficiënt mogelijk worden gehaald. 

 

De focusgroepen 
In het kader van de projecten Kanalen in Balans en 
B-dossier zijn twee focusgroepen rondom het on-
derwerp segmentatie georganiseerd. Een focus-
groep is een onderzoeksmethode waarbij in groe-
pen van 6 tot 12 deelnemers vrij gediscussieerd 
wordt over een bepaald onderwerp. De deelnemers 
aan de focusgroepen waren vertegenwoordigers 
van zeventien organisaties uit zowel het publieke 
als het private domein die ervaring hebben met het 
toepassen van segmentatie. 
Het hoofddoel van de focusgroepen was inzicht te 
verkrijgen in het ontwerpen, toepassen en evalue-
ren van segmentatiestrategieën voor communicatie 
en kanaalsturing (multi-
channelmanagement). 
Het secundaire doel was 
het samenbrengen en 
delen van praktijkkennis 
op het gebied van seg-
mentatie. 
In de focusgroepen zijn 
vijf onderwerpen bespro-
ken: het doel van seg-
mentatie, segmentatiecri-
teria, het segmentatie-
proces, het gebruik van 
segmentatie in de praktijk en de effecten van seg-
mentatie. Tot slot was er een mogelijkheid om een 
aantal do’s en don’ts aan te dragen voor segmenta-
tie. Ter inspiratie voor de discussie was er eerst 
een presentatie van Ogilvy One.  
 
Het doel van segmentatie  
Globaal genomen zijn er twee hoofddoelen om te 
segmenteren, namelijk: waardecreatie en kostenre-
ductie. Onder waardecreatie vallen subdoelen zoals 
loyaliteit, compliance aan de wet en tevredenheid. 

Dit doel werd vooral bij de private organisaties 
gesignaleerd. Bij het doel kostenreductie is ‘rele-
vant zijn’ als belangrijk subdoel naar voren geko-
men. De relevantie gaat op voor communicatie en 
producten/diensten. Hiermee wordt bijvoorbeeld 
bedoeld dat in het geval van de relevante commu-
nicatie de boodschap en de gebruikte media toege-
spitst worden op specifieke doelgroepen. Kostenre-
ductie werd vooral door de publieke organisaties 
waargenomen. 
 
De segmentatiecriteria 
Uit de gesprekken kwam naar voren dat in de 
segmentatie verschillende criteria gehanteerd 

kunnen worden. Deze 
variëren van simpele 
NAW-gegevens tot crite-
ria rondom lifestyle en 
houding. Wanneer de 
criteria gekoppeld wer-
den aan de doelen bleek 
dat voor elk doel NAW-
gegevens nodig zijn. 
Daarnaast zijn voor 
loyaliteitcreatie gegevens 
betreffende attitudes en 
levensstijl nodig. Voor 

relevante producten en diensten is de aankoopge-
schiedenis nodig. En zijn voor relevante communi-
catie gegevens nodig over mediagebruik, kanaal-
gebruik en communicatiegeschiedenis.  
 
Het segmentatieproces 
Het segmentatieproces is een lastig onderwerp. Uit 
de discussies kwam naar voren dat segmentatie 
een dynamisch, continu en organisch proces is dat 
eigenlijk geen einde kent. De focusgroepen kwa-
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men globaal tot de volgende vijf stappen in het 
segmentatieproces: 
1. Doel formuleren 
2. Informatie verzamelen 
3. Kennis ontwikkelen 
4. Indelen van klanten (in segmenten) 
5. Aanpassen van de strategie (communicatie en 

producten en diensten) 
 
Het gebruik van segmentatie in de praktijk 
Segmentatie kan in de praktijk voor verschillende 
doeleinden gebruikt worden. Zo gebruiken zowel 
publieke als private organisaties segmentatie om 
een betere kanaalbenadering te realiseren, om 
producten/diensten te verbeteren en om risico’s te 
reduceren. De publieke organisaties passen seg-
mentatie voornamelijk toe voor het verbeteren van 
de kanaalsturing en de communicatie. Private 
organisaties gebruiken segmentatie voornamelijk 
voor het aanpassen van het aanbod en om gericht 
aanbiedingen te kunnen doen.  
 
De effecten van segmentatie 
Een effect van segmentatie dat door beide typen 
organisaties is ondervonden, is dat de organisatie 
er door is veranderd. Daarnaast is bij de publieke 
organisaties de klantkennis sterk verbeterd en werd 
er door private organisaties meer geld verdiend. Bij 
het laatst genoemde punt spelen zaken als loyaliteit 
en up- en cross selling een grote rol. 
 
Conclusies 
De discussies in de twee focusgroepen vertoonden 
een aantal parallellen. In beide groepen waren 
uitspraken te horen als “segmentatie, we zijn er 
mee bezig, maar we weten niet precies waarom”, 
zowel in publieke als private sfeer. In de discussie 
werd echter vastgesteld dat segmentatie wel dege-
lijk wordt ingezet met een bepaald doel voor ogen. 
Deze doelen verschillen sterk per organisatie. 
 

Tot slot, kwam in beide focusgroepen vaak terug 
dat segmentatie een middel is en geen doel op 
zich. Betrokkenheid vanuit de top van het bedrijf / 
de organisatie is hierbij essentieel om segmentatie 
te laten slagen. 
 
Aanbevelingen 
Naast de do’s en dont’s met betrekking tot het 
segmentatieproces (zie kader), zijn er nog enkele 
algemene aanbevelingen te doen. Voor aanvang 
van het segmentatieproces moet men zich goed 
realiseren dat segmentatie geen project is. Het is 
een organisch leerproces dat geen einde kent. Het 
is dan ook van groot belang dat men segmentatie 
ziet als onderdeel van de bedrijfsvoering. Pas als 
segmentatie gebruikt wordt als basis om bijvoor-
beeld kanaalsturing vorm te geven zullen de resul-
taten zichtbaar worden. Aangezien segmentatie 
vergaande consequenties voor een organisatie kan 
hebben – zoals opdelen van de organisaties in 
verschillende business units - is het van belang dat 
segmentatie intern wordt uitgedragen.  

 
 

De do’s en dont’s 
 
1. Doel formuleren 

• stel de klant centraal 
• maak concreet wat er bereikt wordt 

2. Informatie verzamelen 
• test verschillende criteria 
• een database is niet nodig 

3. Kennis ontwikkelen 
• kijk van buiten naar binnen 

4. Indelen van klanten 
• ontwikkel een eigen segmentatiemodel 

5. Aanpassen van de strategie 
• zorg voor relevantie 
• check interne capaciteiten 
• keep it simple  
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1 Situatieschets 

1.1 Inleiding 

Donderdag 28 februari is er te Utrecht een focusgroep georganiseerd over het onderwerp 
segmentatie. De focusgroep stond in het teken van twee projecten die op dit moment bij 
het Telematica Instituut in uitvoering zijn, te weten Kanalen in Balans, gericht op het 
multichannelvraagstuk bij de overheid, en B-dossier, gericht op de realisatie van een 
volgende generatie overheidsdiensten. Beide projecten worden door het Telematica 
Instituut in samenwerking met tal van partijen waaronder de Universiteit Twente 
uitgevoerd. De uitkomsten van de focusgroep dienen als input voor beide projecten. 

De focusgroep is opgedeeld in twee groepen met respectievelijk negen en acht 
deelnemers. De groepen werd geleid door Thea van der Geest (Universiteit Twente) en 
Marije Teerling (Telematica Instituut). Bij beide groepen was er een tweede onderzoeker 
van de Universiteit Twente aanwezig: Jurjen Jansen en Willem Pieterson. De deelnemers 
van de focusgroep kwamen zowel uit de publieke als de private sector. De deelnemende 
organisaties waren: ANWB, de Belastingdienst, Fortis Bank, IBG, IND, de 
Informatiegroep (2x), KLM, LMN (Airmiles), Nuon, Ogilvy One, Paul Handson & 
Company, Rijksvoorlichtingsdienst, Robeco, SVB, UWV en Wehkamp. De focusgroep 
werd geopend, samengevat en afgesloten door gastheer Wolfgang Ebbers (Telematica 
Instituut). 

1.2 Onderzoeksopzet 

De onderzoeksopzet beschrijft het achterliggende proces aangaande de focusgroep. De 
focusgroep werd ingeleid door een presentatie van Ogilvy One. De presentatie diende ter 
inspiratie voor de focusgroep. De gedachten van de deelnemers zijn dus enigszins 
gevormd aan de hand van deze presentatie. Tabel 1 geeft een overzicht met de 
behandelde onderwerpen en de kern van de specifieke onderwerpen. In de presentatie 
kwam bijvoorbeeld naar voren dat segmentatie niet een tijdelijk project is maar de 
bedrijfsvoering stuurt. Bij de aanvang met segmentatie is het verstandig om uit te gaan 
van een blauwdruk. Ook werd duidelijk dat segmentatie niet werkt als er geen 
betrokkenheid is vanuit het topmanagement. Tot slot, levert segmentatie – aldus Ogilvy – 
beter klantinzichten op. In bijlage I is een uitgebreide samenvatting van deze presentatie 
opgenomen. 

Tabel 1. Onderwerpen presentatie Ogilvy 

Onderwerpen Kern 

Segmentatieprincipes o Segmentatie is geen project, maar een 
manier waarop men (1-op-1) 
communicatie en business bedrijft. 

o Segmentatie stuurt de business (‘basis 
voor betere business’) 

Segmentatieproces o Segmentatie begint met een blauwdruk 

Gebruik in de praktijk o Segmentatie biedt betere 
(klant)inzichten 
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Onderwerpen Kern 

Criteria/voorwaarden in het proces o Segmentatie werkt niet wanneer er 
geen betrokkenheid is vanuit 
topmanagement 

o Segmentatie kan gedaan worden aan 
de hand van een aantal segmentatie 
tools, zoals: customer prints, 
differential marketing en value 
spectrum 

Na de presentatie zijn de deelnemers over twee groepen verdeeld om de interactie in de 
focusgroep te bevorderen. Op deze manier was het gemakkelijk om iedereen aan het 
woord te laten; een focusgroep werkt het beste wanneer de groep bestaat uit acht à twaalf 
personen. De indeling is van te voren gemaakt waardoor er een goede mix kon worden 
gegarandeerd tussen publieke en private organisaties. De groep geleid door Thea van der 
Geest bestond uit LMN, Robeco, ANWB, UWV, Wehkamp, IBG, Belastingdienst, De 
Informatiegroep en Ogilvy. De groep geleid door Marije Teerling bestond uit Fortis 
Bank, SVB, IND, De Informatiegroep, KLM, Paul Handson & Company, 
Rijksvoorlichtingsdienst en Nuon. De discussies hebben in totaal twee uur geduurd.  

De leidraad voor de discussie was een topiclist. De topiclist is tot stand gekomen door in 
meerdere sessies met de betrokken onderzoekers hierover te brainstormen. Ook is 
inspiratie gehaald uit het rapport Marktsegmentatie in Nederland van Mulder (2006). In 
de volgende paragraaf wordt een overzicht gegeven met de behandelde onderwerpen. 

Tot slot, zijn de discussies genotuleerd en opgenomen. Deze gegevens zijn verwerkt aan 
de hand van de topiclist. Op basis van een samenvatting van de uitkomsten hebben de 
betrokken onderzoekers in een werksessie de gegevens gezamenlijk geïnterpreteerd.  

1.3 Onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen die ten grondslag lagen aan de focusgroep zijn aan de hand van zes 
onderwerpen ingedeeld, te weten:  
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Redenen en/of doelen om te segmenteren 
Criteria/voorwaarden in het proces 
Het segmentatieproces 
Gebruik in de praktijk 
Effecten van segmentatie 
Do’s en don’ts van segmentatie 

De onderwerpen waren voorzien van een hoofd- en een aantal subvragen. Tabel 2 geeft 
een overzicht van de belangrijkste onderwerpen en de hoofdvragen. In de topiclist zijn 
ook mogelijke antwoorden bijgesloten voor het geval dat de sessie op een bepaald punt 
vast zou lopen. De totale topiclist is te vinden in bijlage II.  

Tabel 2. Belangrijkste onderwerpen voor de discussies 

Onderwerpen Hoofdvragen 

Redenen en/of doelen om te segmenteren Waarom zou je segmenteren? 

Criteria/voorwaarden in het proces Aan welke criteria moet de segmentatie 
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Onderwerpen Hoofdvragen 
voldoen? 

Het segmentatieproces Hoe ziet het segmentatieproces eruit? 

Gebruik in de praktijk Wat kun je er in de praktijk mee? 

Effecten van segmentatie Wat levert het op? 

Do’s en don’ts van segmentatie Wat zijn de do’s en don’ts van segmentatie? 

1.4 Rapportstructuur 

Dit rapport beschrijft de hoofdlijnen en resultaten van de focusgroep. De uitspraken van 
de vertegenwoordigers van de verschillende organisaties zijn geanonimiseerd. In 
hoofdstuk 2 zal er dieper op de kaders van segmentatie worden ingegaan. In hoofdstuk 3 
wordt de segmentatieaanpak besproken. In hoofdstuk 4 worden de gevolgen van 
segmentatie gepresenteerd. In hoofdstuk 5 worden tot slot de conclusies en de 
aanbevelingen gegeven. 
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2 De kaders van segmentatie 

2.1 Inleiding 

De kaders, om precies te zijn het doel en de criteria, vormen het uitgangspunt van de 
segmentatiestrategie. Het doel van segmentatie geeft weer waarom een organisatie 
segmenteert. Dus wat probeert men met de segmentatie te bereiken. De criteria geven aan 
waaraan de strategie moet voldoen.  

2.2 Het doel van segmentatie 

De discussie is geopend met de vraag: “Wat was het doel van de segmentatie bij de 
laatste keer dat uw organisatie gesegmenteerd heeft?” Ondanks dat een enkeling geen 
doel geformuleerd had, is er een aantal segmentatiedoelen naar voren gekomen. Op het 
meest abstractie niveau blijken dit de doelen waardecreatie en kostenreductie te zijn. Uit 
Figuur 1 blijkt dat aan deze abstracte hoofddoelen een aantal subdoelen ten grondslag 
ligt. De subdoelen ‘relevante communicatie’ en ‘relevante producten/diensten’ vallen 
onder kostenreductie. Deze subdoelen zijn eigenlijk voorwaardelijk voor het kunnen 
creëren van waarde. Het hoofddoel kostenreductie werd vooral genoemd door de 
publieke organisaties. De bovenste twee lagen (tevredenheid en loyaliteit/compliance), 
welke leiden tot waardecreatie, zijn vooral waargenomen bij de private organisaties.  

 
Figuur 1. Hiërarchie van segmentatiedoelen 

Eén van de deelnemers verwoordde de hiërarchie als (1) het verbeteren van de efficiëntie, 
(2) verbeteren van effectiviteit en (3) het optimaliseren van de klantbeleving. Terecht 
wees hij hierbij op de omstandigheid van de organisatie. Immers dit – bijvoorbeeld type 
product/dienst en de fase van de onderneming – bepaalt of het volgen van een hiërarchie 
haalbaar en realistisch is.  
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2 .2.1 Kostenreductie 

Kostenreductie of efficiëntie werd door een aantal partijen naar voren gebracht. Waarbij 
bijvoorbeeld risicoreductie genoemd werd door zowel publieke als private organisaties. 
Het verhogen van de efficiëntie en daarmee het verbeteren van de kostprijsbeheersing 
werd alleen door twee publieke organisaties aangedragen. Om de kostenreductie te 
realiseren richt men zich vooral op relevantie en het op maat leveren van communicatie, 
producten en diensten. 

Het kunnen leveren van maatwerk – zowel op het gebied van communicatie als m.b.t. 
producten/diensten – was bijvoorbeeld één van de doelen waarover meerdere van de 
deelnemers het eens waren. Dit doel werd door twee publieke en twee private 
organisaties genoemd. Om maatwerk te kunnen leveren en daarmee aan 
klantverwachtingen te kunnen voldoen speelt relevant zijn een erg grote rol. Relevantie 
kan worden behaald door bijvoorbeeld in te spelen op klantvragen. 

“De klant moet het gevoel worden gegeven dat hij het centrum is.” 

“De klant accepteert geen one-size-fits-all benadering meer.” 

Het verbeteren van de communicatie werd door twee publieke en twee private 
organisaties genoemd. Bij het verbeteren van de communicatie gaat het vooral om het 
bepalen hoe men de klant moet benaderen en hoe men over moet komen bij de klant 
(bijvoorbeeld de tone of voice). 

“De manier van klantbenadering kan per type klant verschillen.” 

“Producten en diensten zo goed mogelijk over brengen aan de klant is voor ons de 
kern.” 

2.2.2 Waardecreatie 

Uit de discussies blijkt dat naast kostenreductie, de private organisaties veelal met 
segmentatie starten ten behoeve van waardecreatie. Het doel van segmentatie ligt bij de 
klant. Aangegeven wordt dat zelfs als efficiency het hoofddoel is, het belangrijk is een 
onderscheid te maken tussen de efficiency van het productieproces versus het 
klantproces.  

Onder waardecreatie vallen bijvoorbeeld het verleiden van klanten tot het afnemen van 
producten/diensten, up en cross selling, het verbeteren van de tevredenheid van klanten, 
en het creëren van loyaliteit. Ook de gedachte dat segmentatie nodig is om klantgedreven 
te kunnen opereren komt hierbij naar voren. Het kunnen focussen op klanten die van 
belang zijn, zowel huidige als toekomstige klanten, speelt hierbij een rol. Zo wordt 
segmentatie bijvoorbeeld gebruikt om de beste klanten te identificeren en een beeld te 
krijgen van de behoeften die bij hen spelen. 

“Segmentatie is een proces om klanten te verleiden – niet te dwingen – om bepaalde 
dingen te doen.” 
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“Naast dat je wilt dat de service voor iedereen goed is, wil je met behulp van 
segmentatie toch iets extra’s proberen te doen.” 

“Segmentatie is bepalen aan wie je aandacht wilt geven – het is een mix tussen 
klant- en organisatieperspectief.” 

“99% van de tijd gaat het om klanten tevreden te houden.” 

Gegeven deze subdoelen – tevredenheid en loyaliteit – is het van belang om te weten 
welke waarde geoptimaliseerd moet worden. Misschien wil een goede klant die voor een 
bepaalde ‘extra’ dienst in aanmerking komt dat wel helemaal niet. Ook wordt hierbij 
aangegeven dat het niet altijd makkelijk is te bepalen welke klant aandacht moet krijgen. 
Organisaties worden bijvoorbeeld geconfronteerd met beleidsprincipe zoals gelijke 
behandeling voor alle klanten. 

“De klant beter bedienen is geen doel alleen – de vraag is: waarom moet de klant 
beter bediend worden?”  

2.3 Segmentatiecriteria 

De discussie is geopend met de vraag: “Op basis waarvan heeft u tijdens het laatste 
segmentatieproces de segmenten bepaald?”. Deze vraag bleek moeilijk te beantwoorden 
voor zowel de publieke als de private organisaties. Beide typen organisaties gaven aan 
dat de gekozen criteria afhangen van het doel dat met segmentatie moet worden bereikt.  

Er zijn echter wel criteria omschreven die worden gebruikt om de segmenten te bepalen. 
Zo geeft een grote private organisatie bijvoorbeeld aan de segmenten onder andere te 
hebben bepaald op basis van NAW gegevens uit de eigen database. Ook weet men binnen 
deze organisatie wat men koopt en via welke weg men de website betreedt (bijvoorbeeld 
de voorgaande site was een vergelijkingswebsite). Dergelijke gegevens worden 
verzameld via internet en worden gekoppeld aan klantdatabases met bijvoorbeeld 
leeftijd, betalingsgedrag, betalingsvoorkeur, etc. Daarnaast kijkt men op groepsniveau 
naar mediagedrag en levensstijl. Dit wordt gedaan op basis van een (anonieme) 
koppeling van eigen data met een lifestyle-database. Het doel van een dergelijke 
koppeling is inzicht krijgen in de houding van klanten.  

“Houding is belangrijk, maar erg moeilijk te verzamelen.”  

“Attitude en houding wil je als segmentatiecriteria, omdat die door de tijd heen het 
minst aan verandering onderhevig zijn.” 

In het kader van inzicht krijgen in de houding van klanten, kijkt een private organisatie 
naar het verhaal van de mens. Zij kijken niet zozeer naar de klanten omdat klanten maar 
een klein stukje van de mens zijn. Naast deze verhalen is gezocht criteria zoals 
profijtelijkheid. Uiteindelijk resulteerde de aanpak in een combinatie van functionele en 
emotionele criteria. 

Ook de nadelen van segmentatie op basis van database gegevens worden onderschreven. 
Zo merkt men bijvoorbeeld op dat dergelijke segmentatie altijd een terugblik is en dat 



 

 K A N A L E N  I N  B A L A N S / D 1 . 3 . 2   13 13 

proactieve sturing moeilijk is. Met de resultaten die worden gegenereerd uit een database 
kan bijvoorbeeld wel gestuurd worden. Voor proactieve sturing is echter andere 
informatie nodig. Ook is proactieve dienstverlening moeilijk vanwege privacy redenen. 
Aangegeven wordt dat het belangrijk om niet door te schieten in de dataverzameling. Er 
moet wel iets met de data gedaan worden; de klant moet er iets van terug zien. Het 
verzamelen van gegevens voor de segmentatie moet pas mee gestart worden wanneer het 
duidelijk is waarom je het doet en hoe het wordt gedaan. Er worden immers 
verwachtingen geschept wanneer men klanten om gegevens vraagt. Aan deze 
verwachtingen moet je kunnen voldoen. 

proactieve sturing moeilijk is. Met de resultaten die worden gegenereerd uit een database 
kan bijvoorbeeld wel gestuurd worden. Voor proactieve sturing is echter andere 
informatie nodig. Ook is proactieve dienstverlening moeilijk vanwege privacy redenen. 
Aangegeven wordt dat het belangrijk om niet door te schieten in de dataverzameling. Er 
moet wel iets met de data gedaan worden; de klant moet er iets van terug zien. Het 
verzamelen van gegevens voor de segmentatie moet pas mee gestart worden wanneer het 
duidelijk is waarom je het doet en hoe het wordt gedaan. Er worden immers 
verwachtingen geschept wanneer men klanten om gegevens vraagt. Aan deze 
verwachtingen moet je kunnen voldoen. 

“Een nadeel van database marketing is dat het altijd een terugblik is.” “Een nadeel van database marketing is dat het altijd een terugblik is.” 

 “Niet alle data die worden verzameld mogen worden gebruikt.” 

Andere segmentatiecriteria die genoemd worden zijn de potentiële waarde en motivaties 
van klanten. De potentiële waarde van een klant kan bijvoorbeeld worden geïdentificeerd 
om investeringen te rechtvaardigen. Motivaties van klanten worden wel verzameld door 
het inzetten van een online panel. Men kijkt naar de wensen en behoeften van klanten of 
naar hun interessegebieden (zoals hobby’s en sporten). Tot slot, wordt er ook 
gesegmenteerd op het type relatie of op basis van de vier P’s (product/of dienst, plaats, 
prijs en promotie). 

Tabel 3 geeft weer welke segmentatiecriteria van belang zijn gegeven de doelen die in 
Figuur 1 zijn onderscheiden. Bij deze koppeling wordt er vanuit gegaan dat de 
complexiteit van de criteria stijgt wanneer de doelen van segmentatie hoger in de 
hiërarchie staan. De pijl in de tabel geeft weer dat het nastreven van communicatie op 
maat beter te realiseren is met informatie over attitudes en lifestyle. 

Tabel 3. Overzicht van segmentatiedoelen en criteria 

Doel Criteria  

Loyaliteit/compliance o NAW gegevens 

o Attitudes 

o Lifestyle 

Tevredenheid o NAW gegevens 

Relevante/op maat producten en 
diensten 

o NAW gegevens 

o Aankoopgeschiedenis 

Relevante/op maat communicatie o NAW gegevens 

o Mediagebruik 

o Kanaalgebruik 

o Communicatiegeschiedenis 
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3 De segmentatieaanpak 

3.1 Inleiding 

De segmentatieaanpak beschrijft het segmentatieproces en het gebruik van segmentatie in 
de praktijk. Op basis van de discussie rondom het segmentatieproces is een simplistisch 
model van dit proces geformuleerd. Het gebruik van segmentatie in de praktijk geeft 
weer hoe segmentatie een invloed heeft gehad op de organisatie en hoe men het gebruikt 
heeft voor bijvoorbeeld de dienstverlening. 

3.2 Het segmentatieproces 

De discussie rondom het segmentatieproces is geopend met de vraag: “Hoe is uw 
organisatie te werk gegaan (welke stappen zijn doorlopen) tijdens het laatste 
segmentatieproces?”. Vooral de private organisaties hadden een duidelijker beeld van het 
segmentatieproces. Een private organisatie spreekt uitgebreid over het gehanteerde 
proces. Bij deze organisatie was men op zoek naar verhalen van mensen. Er is gekozen 
voor verhalen van mensen en niet van klanten, omdat klanten maar een klein stukje van 
henzelf laten zien. Bij dit segmentatieproces gaat het minder om de analyse van de data 
zelf. 

“We moeten het klant-denken loslaten, maar kijken naar de mens achter de klant.”  

De segmentatie van deze private organisatie is gebaseerd op Carl Jung, die 
persoonlijkheidsvoorkeuren heeft uitgedacht in de jaren ’20 van de vorige eeuw en op de 
Myers-Briggs Type Indicator die de mensheid verdeelt in zestien profielen. De data zijn 
met behulp van psychologen en filosofen geïnterpreteerd om uiteindelijk te komen tot 
tien verschillende klantgroepen met allen een eigen beschrijving (aan de hand van hoe 
mensen in het leven staan en wat ze belangrijk vinden). Daarnaast is gezocht naar de 
meer functionele modellen op basis van criteria zoals profijtelijkheid. Op deze manier 
konden de emotionele en functionele eigenschappen worden gecombineerd. Samengevat 
betekent het dat deze private organisatie de verhalen in data heeft omgezet, daar 
datamining mee heeft gedaan en daar vanuit zijn de klantgroepen ontstaan. 

Een andere private organisatie geeft een voorbeeld van een segmentatieproces van een 
drankretailer. In het betreffende proces is (kwalitatief) gestart met het maken van foto’s 
van drinkende mensen. Er is vastgelegd wanneer, waar en wat deze mensen drinken. Op 
basis daarvan zijn vier segmenten geïdentificeerd, zijn de segmenten kwantitatief getest 
en is per segment een bedieningsconcept uitgerold. Voor de drankretailer betekende dit 
een omzetstijging van 23%. 

In het algemeen vielen op basis van de discussie een vijftal stappen te herleiden. Uit de 
discussies kwam sterk naar voren dat segmentatie niet revolutionair hoeft te zijn. Anders 
loopt de organisatie namelijk het risico dat segmentatie het doel wordt in plaats van het 
middel. In de eerste stap wordt de insteek van de segmentatie bepaald – het doel van de 
segmentatie wordt geformuleerd. In de tweede stap wordt de informatie verzameld. Dat 
kan zowel vanuit interne als externe bronnen. Vervolgens vindt er kennisontwikkeling 
plaats (patroonherkenning). Wanneer deze stap afgerond is kunnen de klanten ingedeeld 
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worden in verschillende segmenten. Tot slot worden er strategieën voor de verschillende 
segmenten ontwikkeld en geïmplementeerd, bijvoorbeeld specifieke communicatie en 
dienstverlening per segment. In Figuur 2 wordt het segmentatieproces geschetst zoals 
deze naar voren is gekomen in de focusgroep. 

 

 
Figuur 2. Segmentatieproces 

 Formulering van het doel 

Aangegeven wordt dat organisaties eerst het doel van de segmentatie moeten 
omschrijven. Het is belangrijk om van te voren af te bakenen wat je bij de klant wilt 
bewerkstelligen. Stel de vraag: “wie is de klant en wat willen we daarbij bereiken”. Bij 
de formulering van het doel moet de klant dus centraal worden gesteld. Opgemerkt wordt 
wel dat de manier van het bepalen van het doel cruciaal is.  

“Het is belangrijk om van te voren af te bakenen wat je bij de klant wilt 
bewerkstelligen.”  

“Kijk je van buiten naar binnen, of van binnen naar buiten?” 

 Verzamelen van informatie 

Als tweede stap wordt duidelijk dat er pas gesegmenteerd kan worden als men weet wat 
de klantvragen zijn. Dus op basis van welke criteria kunnen klanten ingedeeld worden. 
Het verzamelen van informatie is een noodzakelijke stap voor het verkrijgen van 
klantkennis.  
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“De wat-vraag zou het begin moeten zijn, maar dat is vaak niet het geval – waarom 
vraag je die dingen aan je klant die je vraagt?” 

 Ontwikkelen van kennis 

Op basis van de informatie die verzameld is moet er kennis ontwikkeld worden. In deze 
stap worden de verschillende criteria gecombineerd tot patronen of verhalen.  

 Indelen van klanten 

Op basis van de verzamelde informatie – in de databases – en de ontwikkelde kennis 
kunnen de klanten ingedeeld worden in de verschillende segmenten. Klanten worden 
ingedeeld in segmenten omdat ze immers niet allemaal gelijk zijn. Duidelijk wordt dat de 
indeling van de segmenten in hoge mate afhankelijk is van het geformuleerde doel in stap 
1 van het proces. Dit kan betekenen dat segmentatie anders kan zijn wanneer je een 
communicatie- of loyaliteit-insteek hebt.  

 Aanpassen van de strategie 

Tot slot, kan op basis van de indelingen en omschrijvingen van de klantgroepen gekeken 
worden naar de benadering. Deze terugkoppeling mist bij sommige van de deelnemers 
nog wel eens. Idealiter zou de segmentatie de basis zijn voor bijvoorbeeld verschillende 
strategieën in serviceverlening, communicatie en kanaalsturing. 

3.2.1 Krit ische opmerkingen rondom het proces 

Ondanks dat uit de literatuur en uit de discussies een globaal aantal stappen herkend 
kunnen worden, uiten de deelnemers ook kritiek op het formaliseren van een 
segmentatieproces. Zo vraagt men zich af of de stappen uit de literatuur te allen tijde 
opgaan. Geopperd werd dat elke organisatie verschillende stappen hanteert in het 
segmentatieproces. Het segmentatieproces kan door elkaar heen lopen, evenals afhangen 
van wat er binnen een organisatie bekend is over de klanten. Ook de verschillende 
segmenten kunnen door elkaar heen lopen en/of in de tijd veranderlijk zijn. Daarnaast 
was de vraag rondom het proces voor sommigen lastig te beantwoorden. Redenen 
hiervoor waren de complexiteit van segmentatie en privacyredenen.  

“Het is maar net hoe er tegen een bepaald probleem wordt aangekeken.” 

 “Segmentatie blijft trial and error.”  

“Segmentatie is iets wat proefondervindelijk tot stand komt – je moet ergens 
beginnen. Op die manier kan klantkennis worden opgedaan – klantkennis is erg 
belangrijk.” 

 “Het is lastig te omschrijven, omdat er veel stappen en processen zijn – dat maakt 
segmenteren moeilijk.” 

“Als je de klanten niet gelijk behandelt, wordt de organisatie op de vingers getikt 
door het ministerie.” 



 

 K A N A L E N  I N  B A L A N S / D 1 . 3 . 2   17 

Benadrukt wordt dat segmentatie in de hoogste laag van de organisatie draagvlak moet 
krijgen. Anders is de segmentatie lastig uitvoerbaar. Een verkeerd uitgangspunt om te 
beginnen met segmentatie is:  

“Segmentatie, dat moet ik weer eens doen.” 

3.3 Het gebruik van segmentatie in de prakti jk 

De discussie rondom het gebruik van segmentatie in de praktijk werd geopend met de 
vraag: “Hoe gebruikt u de segmentatie in de praktijk voor communicatie, dienstverlening 
en/of handhaving?”. Uit de discussie bleek dat er verschillende redenen zijn waarvoor 
segmentatie gebruikt wordt. Twee private en één publieke organisatie gaven aan 
segmentatie te gebruiken voor een betere kanaalbenadering. Voornamelijk het bepalen 
waar boodschappen achter gelaten moeten worden werd genoemd.  

“De vraag die hierbij wordt beantwoord is: via welk kanaal communiceer ik met welk 
segment.” 

“Je kunt geen campagnes maken voor 16 miljoen individuen – echter moet je wel 
iedereen dezelfde kansen bieden.” 

“Wanneer de doelgroep studenten benaderd moet worden is het verstandiger om 
een poster in de kroeg van een studentenstad op te hangen dan in de kroeg van een 
klein dorpje.” 

“Maandverband presenteren tijdens Studio Sport is ook niet verstandig.” 

Ook werd segmentatie gebruikt voor kanaalsturing (channel management). Segmentatie 
helpt om de klant gericht te sturen naar het kanaal waarnaar ze moeten gaan. Zo kunnen 
er gericht afspraken worden gemaakt via internet waardoor men niet ongestructureerd de 
balie bezoekt. Ook kan men klanten zoveel mogelijk naar het internet lokken en de 
mensen die dat niet kunnen alternatieven aanbieden.  

Naast het aanwenden van segmentatie voor kanaalsturing werd het verbeteren van de 
communicatie genoemd. Zo gaven twee publieke organisaties aan dat zij hun 
communicatie hebben aangepast/verbetert voor de verschillende segmenten, bijvoorbeeld 
aan de hand van klantvragen. De andere publieke organisatie heeft de segmentatie 
gebruikt om de tone of voice af te stemmen op de klant. Een moeilijkheid hierbij is dat 
het gedrag van klanten kan veranderen waardoor ze tot een ander segment gaan behoren. 

“Met segmentatie en de dataverzameling die daar om heen zit is de website 
verbeterd.” 

 “Gaan we de klanten nu daadwerkelijk segmenteren en passen we daar onze 
dienstverlening op aan, of passen we onze dienstverlening aan op basis van ieder 
contactmoment?” 

Bij het verbeteren van de communicatie kan men ook denken aan de boodschappen 
vormgeven in verschillende talen. Wanneer een aanzienlijk gedeelte van de doelgroep 
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bijvoorbeeld Turks spreekt kan men de website in het Turks aan gaan bieden. Een 
publieke organisatie merkt hierbij op dat er wel een maximum is aan het aantal talen dat 
aangeboden kan worden. 

“Je kunt veel talen aanbieden, maar er zijn grenzen.” 

Bij twee private organisaties werd duidelijk gemaakt dat segmentatie gebruikt wordt om 
gericht aanbiedingen te kunnen doen. Een private organisatie gaf daarnaast aan dat 
segmentatie gebruikt wordt om te kijken waarom klanten met bepaalde profielen op 
welke manier ergens wel of niet op reageren. Een andere private organisatie gaf te 
kennen dat wanneer de segmenten bekend zijn, bepaald kan worden om dingen wel of 
niet te doen. 

“Aanbiedingen worden gemaakt op basis van het saldo dat iemand heeft – zo 
worden dure producten bijvoorbeeld alleen aangeboden aan mensen met veel geld.” 

Ook speelt segmentatie volgens een private en publieke organisatie in op risicoreductie. 
De private organisatie gaf aan dat segmentatie helpt een inschatting te maken of de klant 
kredietwaardig is. Daarnaast wordt er ook gekeken of de klanten zijn wie zij vertellen te 
zijn. Dergelijke controles worden voornamelijk uitgevoerd bij nieuwe klanten en bij 
klanten die dure dingen bestellen. In Figuur 3 zijn de verschillende mogelijkheden hoe 
segmentatie in de praktijk kan worden gebruikt grafisch weergegeven.  

 
Figuur 3. Geïdentificeerde praktijk mogelijkheden van segmentatie 
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4 De gevolgen van segmentatie 

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de hoofdlijnen en de resultaten van de focusgroep betreffende de 
gevolgen van segmentatie. De effecten van segmentatie staan hierbij centraal. 

4.2 De effecten van segmentatie 

De discussie werd geopend met de vraag: “Wat is het effect geweest van de 
(implementatie van) de segmentatie in termen van het bereiken van de strategische 
doelen ervan?” Uit de discussie bleek dat er weinig overeenkomsten tussen de private en 
publieke organisaties te vinden zijn wat betreft de effecten van segmentatie. Eén 
overeenkomst was dat bij twee private en bij twee publieke organisaties de gehele 
organisatie is aangepast naar aanleiding van de segmentatie.  

“Door segmentatie is de mindset veranderd – daarnaast ben je als organisatie 
continu in ontwikkeling.” 

“Onze organisatie heeft een shift gemaakt om zich te profileren als dienstverlener – 
er werd niet meer vanuit aanbod gewerkt, maar vanuit klantvragen.” 

Ondanks het gebrek aan overeenkomsten kunnen we op basis van de hoofddoelen – 
kostenreductie en waardecreatie – een tweetal voorbeelden uitwerken. Bij deze 
voorbeelden is een onderscheid gemaakt tussen het realiseren van het hoofdeffect en de 
tusseneffecten die gedurende het proces gerealiseerd zijn. In Figuur 4 wordt een 
voorbeeld gegeven dat leidt tot het reduceren van de kosten. 

 
Figuur 4. Bereiken van kostenreductie door middel van segmentatie 
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Figuur 4 laat zien dat tusseneffecten zoals het verbeteren van de klantkennis, betere 
kanaalsturing, het aanpassen van producten en diensten en het op maat maken van 
producten en diensten gerealiseerd kunnen worden om het hoofddoel kostenreductie te 
behalen. Zo werd er bijvoorbeeld aangegeven dat de organisatie veranderd was door het 
inzicht dat men kreeg dat men de klant moet benaderen aan de hand van de situatie 
waarin hij zich begeeft. Als gevolg van dit inzicht is het telefonische kanaal anders 
ingericht, met als gevolg dat de klant de dienstverlening beter waardeert.  

Voor drie van de publieke organisaties kwam naar voren dat de klantkennis verbeterd 
werd door het toepassen van segmentatie. Een voorbeeld van dergelijke inzichten is een 
verrassend inzicht in digitale vaardigheden. Daarnaast werden tusseneffecten zoals het 
verbeteren van producten en diensten en beter toezicht hebben op de acties van de 
doelgroep.  

“Verrassend voor ons was dat de groep 55 plussers uitermate digitaal vaardig blijkt.” 

Bij het nastreven van waardecreatie worden niet alleen tusseneffecten zoals verhoogde 
klanttevredenheid en up en cross sell genoemd maar ook drastischere effecten zoals 
verandering van de organisatiestructuur. Figuur 5 toont de tusseneffecten die genoemd 
werden door de toepassing van segmentatie met als einddoel waardecreatie.  

 
Figuur 5. Bereiken van waardecreatie door middel van segmentatie 

Een private organisatie gaf aan dat zij door middel van segmentatie zijn gekomen tot tien 
klantgroepen, waarop de organisatie is aangepast. Omdat tien verschillende organen 
binnen een organisatie erg veel is, is besloten om dit aantal terug te brengen naar drie. 
Elk orgaan had haar eigen marketingafdeling, een eigen callcenter, eigen 
databaseanalisten, etc. Dit heeft twee tot drie jaar stand gehouden totdat de financiële 
beurzen instortten. Hierdoor moest er noodgedwongen van deze aanpak worden 
afgestapt. 
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De huidige dienstverlening van deze organisatie is ontwikkeld op basis van wat de klant 
zegt. Kort gezegd betekent dit dat de wensen van de klanten werden geïdentificeerd. 
Uiteindelijk is er op basis van contact met de klant een waaier met do’s en don’ts 
ontwikkeld bij telefonische contactmomenten, wat heeft geleid tot betere dienstverlening. 
Naast dit voorbeeld van een aanpassing in de organisatiestructuur, heeft segmentatie het 
effect gehad dat er meer geld werd verdiend. Dit werd door drie private organisaties 
meegedeeld.  

“Door middel van segmentatie is geld verdiend – dit is gerealiseerd door te kijken 
naar bepaald gedrag dat klanten op internet vertonen.” 

“De klanten worden uit efficiency overwegingen naar het goedkoopste kanaal geleid 
waardoor er up- en cross selling plaats vindt – de kosten worden omlaag gebracht 
en de inkomsten omhoog.” 

De private organisatie die aangaf dat segmentatie het verdienen van meer geld als effect 
had, hanteert op dit moment drie segmenten. Deze segmenten zijn bedoeld om te 
focussen op klanten die voor deze organisatie belangrijk zijn en die potentie hebben. De 
drie segmenten zijn: topklanten, goede klanten (hebben potentie, maar het er nog niet uit 
is gekomen) en basisklanten. 

Ook wordt door een private organisatie aangegeven dat segmentatie ertoe geleid heeft dat 
klanten zijn teruggewonnen. Deze organisatie geeft echter ook aan dat bepaalde 
segmentatiemodellen geen effecten vertonen. In dat geval is bijschaving nodig. Tot slot 
wordt benadrukt dat het moeilijk is om alle effecten van segmentatie te meten, omdat het 
een iteratief proces is waarin steeds kleine stapjes worden genomen.  
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komen de conclusies en aanbevelingen aan bod. Per onderwerp worden 
de belangrijkste conclusies gegeven en worden de verschillen en overeenkomsten tussen 
publieke en private organisaties duidelijk gemaakt. In de aanbevelingen worden de 
belangrijke do’s en don’ts op het gebied van segmentatie gegeven. Voordat hiermee 
begonnen wordt, wordt er eerst een korte terugkoppeling gegeven op het proces van de 
beide focusgroepen. 

De discussie in beide groepen vertoont een aantal parallellen. In beide groepen kwam aan 
bod: segmentatie, we zijn er mee bezig, maar we weten niet precies waarom, zowel in 
publieke als private sfeer. In de discussie werd echter vastgesteld dat segmentatie wel 
degelijk wordt ingezet met een bepaald doel voor ogen. Deze doelen verschillen sterk per 
organisatie. 

Er werd een aantal leuke uitspraken gedaan; het is goed om te segmenteren, maar het 
vervelende is dat het gedrag van de klant gaat veranderen. Het is een interessant 
vraagstuk hoe dit op een goede manier bij te houden is. Tot slot, kwam in beide groepen 
vaak terug dat segmentatie een middel is en geen doel op zich. Betrokkenheid vanuit de 
top is hierbij essentieel om segmentatie te laten werken. 

5.2 Conclusies  

De leidraad door de discussies was een vijftal onderwerpen. De belangrijkste conclusies 
worden per onderwerp weergegeven. Hierbij worden ook de grootste verschillen en 
overeenkomsten tussen de publieke en private organisaties meegenomen. 

 Het doel van segmentatie 

Globaal genomen zijn er twee hoofddoelen om te segmenteren, namelijk: waardecreatie 
en kostenreductie. Onder waardecreatie vallen subdoelen zoals loyaliteit, compliance aan 
de wet en tevredenheid. Dit doel werd vooral bij de private organisaties gesignaleerd. Bij 
het doel kostenreductie is ‘relevant zijn’ als belangrijk subdoel naar voren gekomen. De 
relevantie gaat op voor communicatie en producten/diensten. Hiermee wordt 
bijvoorbeeld bedoeld dat in het geval van de relevante communicatie de boodschap en de 
gebruikte media toegespitst worden op specifieke doelgroepen. Kostenreductie werd 
vooral door de publieke organisaties waargenomen. 

In de discussie werden deze verschillen echter niet meer zo sterk ervaren, maar werden 
deze als overeenstemmend gezien. De private sector kijkt namelijk ook naar de kosten, 
terwijl in de publieke sector de waarde gezien kan worden als het opbouwen van betere 
relaties met klanten. 

 De segmentatiecriteria 

Er werd geopperd dat rondom de gegevensverzameling er een duidelijk verschil is tussen 
publieke en private organisaties. Hier werd in het bijzonder op het privacy aspect geduid. 
Dit blijft echter de vraag. Beide type organisaties dienen zich namelijk aan dezelfde 
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wetten te houden, alleen de wijze van naleven kan verschillen. Het vermoeden heerst dat 
publieke organisaties zich meer met privacy bezighouden. 

Uit de gesprekken kwam naar voren dat in de segmentatie verschillende criteria 
gehanteerd kunnen worden. Deze variëren van simpele NAW-gegevens tot criteria 
rondom lifestyle en houding. Wanneer de criteria gekoppeld werden aan de doelen bleek 
dat voor elk doel NAW-gegevens nodig zijn. Daarnaast zijn voor loyaliteitcreatie 
gegevens betreffende attitudes en levensstijl nodig. Voor relevante producten en diensten 
is de aankoopgeschiedenis nodig. En zijn voor relevante communicatie gegevens nodig 
over mediagebruik, kanaalgebruik en communicatiegeschiedenis. 

De gegevens waar (in de toekomst) meer behoefte aan is, zijn houding en motivaties van 
klanten. Niet alleen de houding ten opzichte van de eigen organisatie, maar ook de 
waarden die in het algemeen belangrijk zijn. Deze worden op dit moment nog niet 
verzameld. 

 Het segmentatieproces 

Het segmentatieproces is een lastig onderwerp. Uit de discussies kwam naar voren dat 
segmentatie een dynamisch, continu en organisch proces is dat eigenlijk geen einde kent. 
Het proces kan in grote lijnen in vijf stappen worden omschreven (zie Figuur 6). 
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Figuur 6. Segmentatieproces 



In de eerste stap is het essentieel een duidelijk keuze te maken tussen kostenreductie 
versus waardecreatie als doel. Ondanks dat kostenreductie uiteindelijk kan leiden tot 
waardecreatie blijken de consequenties van de doelen verschillend. Dit wordt 
bijvoorbeeld duidelijk in de tweede stap van het segmentatieproces. Voor 
segmentatiedoelen m.b.t. waardecreatie is andere informatie nodig. In de stap 
kennisontwikkeling staat de patroonherkenning centraal. Hierbij is het – zowel voor 
kostenreductie als voor waardecreatie – belangrijk om het verhaal van de klant scherp te 
hebben. De indeling van klanten is vervolgens wederom afhankelijk van het doel van de 
segmentatie. Evenals dat duidelijk moet zijn hoeveel segmenten intern haalbaar zijn. 
Voor hoeveel segmenten kan men bijvoorbeeld een specifieke dienstverlening opzetten, 
hoe groot zijn de segmenten en wat zijn de kosten die hieraan verbonden zijn. Tot slot, 
definieert men per gekozen segment de dienstverlening, de benadering en eventueel de 
kanaalsturing.  

 Het gebruik van segmentatie in de praktijk 

Segmentatie kan in de praktijk voor verschillende dingen gebruikt worden. Zo gebruiken 
zowel publieke als private organisaties segmentatie om een betere kanaalbenadering te 
realiseren, om de producten en diensten te verbeteren en om risico’s te reduceren. 
Segmentatie leert organisaties heel gericht te kijken naar verschillende typen klanten en 
hoe men het beste met deze klanten om kan gaan. Zo blijkt bijvoorbeeld dat voor het 
benaderen van studenten het handiger is om een poster in de kroeg van een studentenstad 
op te hangen dan in een klein dorpje. Ondanks dat dit een redelijk open deur lijkt te zijn, 
biedt segmentatie bij minder duidelijke klantgroepen de handvatten voor het opzetten van 
een gericht service-, communicatie en kanaalsturingsbeleid. Met dit gerichte beleid zijn 
doelen zoals verbeterde waardecreatie – geuit in hogere omzetten - gerealiseerd.  

Tot slot, blijkt dat de publieke organisaties segmentatie voornamelijk toepassen voor het 
verbeteren van de kanaalsturing en de communicatie. Private organisaties gebruiken 
segmentatie voornamelijk voor het aanpassen van het aanbod en om gericht aanbiedingen 
te kunnen doen. 

 De effecten van segmentatie 

Een mogelijke consequentie van het toepassen van segmentatie in de praktijk is de 
noodzaak tot organisatieverandering. Dit blijkt een effect van segmentatie dat door beide 
typen organisaties is ondervonden. Daarnaast is bij de publieke organisaties de 
klantkennis sterk verbeterd en werd er door private organisaties meer geld verdiend. Bij 
het laatst genoemde punt spelen zaken als loyaliteit en up- en cross selling een grote rol. 

5.3 Aanbevelingen  

Naast de do’s en dont’s met betrekking tot het segmentatieproces, zijn er nog enkele 
algemene aanbevelingen te doen. Voor aanvang van het segmentatieproces moet men 
zich goed realiseren dat segmentatie geen project is. Het is een organisch leerproces dat 
geen einde kent. Het is dan ook van groot belang dat men segmentatie ziet als onderdeel 
van de bedrijfsvoering. Pas als segmentatie gebruikt wordt als basis om bijvoorbeeld 
kanaalsturing vorm te geven zullen de resultaten zichtbaar worden. Aangezien 
segmentatie vergaande consequenties voor een organisatie kan hebben – zoals opdelen 
van de organisaties in verschillende business units - is het van belang dat segmentatie 
intern wordt uitgedragen. 
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• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

5.3.1 De segmentatie do’s en dont’s  

 Doel formuleren 
Houd de klant centraal 
Maak concreet wat er met segmentatie bereikt wordt 

 Informatie verzamelen 
Test verschillende variabelen tijdens het segmentatieproces 
Geef de IT afdeling niet de schuld dat er niet gesegmenteerd kan worden (ook zonder 
database kan er gesegmenteerd worden) 

 Kennis ontwikkelen 
Kijk hoe de doelgroep zichzelf segmenteert (kijk van buiten naar binnen) 

 Indelen van klanten 
Ontwikkel een eigen (domeinspecifiek) segmentatiemodel 

 Aanpassen van de strategie 
Zorg ervoor dat de segmentatie relevant is voor gebruikers/klanten 
Kijk of de achterliggende processen (in de back-office) de segmentatie aan kunnen 
Ga geen gekke communicatievormen bedenken (die brengen veel kosten met zich mee 
en leveren weinig op) 

5.4 Verdere verdieping 

Tijdens de focusgroep is er een aantal onderwerpen de revue gepasseerd. Er is veel 
relevante input verkregen, maar er is altijd behoefte om een aantal nieuwe vragen te 
stellen aan de huidige resultaten. Zo is er naar voren gekomen dat met database 
marketing altijd een terugblik is. Er kan wel op worden gestuurd, maar niet proactief. Het 
is daarom relevant de vraag te stellen wat voor informatie nodig is om meer voorspellend 
te segmenteren.  

Het segmentatieproces was voor een aantal organisaties moeilijk te omschrijven. Toch is 
er een vijftal stappen ontdekt om segmentatie uit te voeren. Een volgende stap is om uit 
te werken hoe de segmentatie intern geregeld moet worden. Relevante vragen zijn: hoe 
zorg je voor inbedding in de organisatie en welke organisatorische maatregelen zijn 
cruciaal voor het succes van de segmentatie? Ook de dynamiek van segmentatie en de 
vraag op welke manieren de segmentatie actueel te houden is, komt hierbij naar voren. 

Tot slot maken private organisaties steeds meer een shift van segmentatie naar 1-op-1 
benaderingen. Voor publieke organisaties is het de vraag in hoeverre deze 1-op-1 
benaderingen voor hen toepasbaar zijn. Publieke organisaties moeten zich aan andere 
regels houden, en worden vaak geconfronteerd met een erg grote doelgroep. Immers 
private organisaties kunnen klanten uitsluiten terwijl publieke organisaties iedereeen van 
dienst moeten (kunnen) zijn. Deze verplichting maakt het voor publieke organisaties niet 
makkelijker. Duidelijk is echter wel dat beide typen organisaties veel van elkaar te leren 
hebben en dat segmentatie een duidelijke rol kan spelen voor zowel kostenreductie als 
waardecreatie.  
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Bijlage I: Presentatie Ogilvy One 

In deze bijlage wordt een beknopte samenvatting gegeven van de presentatie van Ogilvy 
One welke vooraf is gegaan aan de focusgroep. De presentatie begon met het presenteren 
van de belangrijkste segmentatieprincipes. 

o Segmentatie is geen project, maar een manier waarop men (1-op-1) 
communicatie en business bedrijft 

o Segmentatie stuurt de business (‘basis voor betere business’) 

Segmentatie is een middel om business te doen, geen doel. Uiteindelijk gaat het erom om 
“op het juiste moment aan de juiste mensen de juiste boodschap in de juiste vorm via het 
juiste kanaal aan te bedienen”. Dit geldt zowel voor publieke als private organisaties. Het 
gaat er in beide gevallen om dat de business doelstellingen zo goed en zo efficiënt 
mogelijk worden behaald.  

Een belangrijke quote uit het bedrijfsleven over segmentatie is: “Different strokes for 
different folks, because not all consumers are created equal.” Een grote supermarktketen 
had deze zin hoog in haar vaandel staan bij de introductie van een klantkaart, maar 
theorie en praktijk verschillen soms nogal. In de praktijk dient de klantkaart meer als 
voordeelkaart. Hierdoor heeft de klant niet het idee dat hij uniek geregistreerd en uniek 
behandeld wordt. Echter werkt de kaart wel goed voor categorie management, voor 
vestigingonderzoek en dient als inzicht wat er in Nederland speelt en wat er in Nederland 
gekocht wordt. Als er bijvoorbeeld in een bepaald filiaal veel wc papier wordt gekocht 
op vrijdagavond, wordt de voorraad hier op aangepast. Maar het doel om door middel 
van de klantkaart de klanten beter te leren kennen is niet gelukt.  

o Segmentatie begint met een blue print 

Bovenstaande uitspraak betekent niets minder dan dat men zich afvraagt wanneer er voor 
het eerst gesegmenteerd wordt hoe dat aangepakt moet worden. Alle kennis en ervaring 
die er al is binnen een organisatie dient gebruikt te worden om tot een eerste opzet te 
komen. Een handtekening van het management is nodig om met segmenteren te kunnen 
beginnen. Vanaf dat punt kan er ervaring worden opgedaan. “Je moet ergens beginnen; al 
het begin is moeilijk.” 

Er wordt een voorbeeld gegeven van een complexe organisatie. Deze organisatie heeft 
een groot aantal mensen in hun database staan als zijnde donateurs, maar velen van hen 
hebben meer dan een jaar lang geen geld gedoneerd. Een andere bijkomstigheid is dat 
alle donateurs, onafhankelijk van het bedrag dat per maand of per jaar gedoneerd wordt 
als even belangrijk worden beschouwd. Uiteindelijk is er een segmentatiepiramide 
ontwikkeld van topgevers tot inactieve donateurs. Deze segmentatie maakte inzichtelijk 
dat de hoogste groepen, de (top)gevers, gekoesterd moesten worden en werden 
vervolgens voorzien van grote hoeveelheden informatie over (het werk van) de 
organisatie en werden bedankt voor wat ze doen. Op deze manier werd er loyaliteit 
gecreëerd. Dit had als gevolg dat de donaties omhoog gingen. De inactieve donateurs 
werden benaderd met een klein boekje met een overzicht van wat de organisatie het 
afgelopen jaar had gedaan in combinatie met een begeleidende brief waarin een 



boodschap stond dat ze al een tijd niets meer hadden gegeven. Een aantal mensen schreef 
zich uit, maar een groot deel begon weer te doneren. Dit is een simpel voorbeeld hoe 
segmentatie kan werken. 

o Segmentatie biedt betere (klant)inzichten 

Er moet niet vanuit worden gegaan dat aan de hand van een database met gegevens alleen 
een segmentatie kan worden uitgevoerd. Gegevens zijn namelijk nog geen informatie. De 
transformatie van gegevens naar informatie (datamining) is stap twee. In de praktijk 
struikelen veel organisaties daarover. “De basis is belangrijk, vanuit daar moet men 
verder gaan werken.” 

o Segmentatie werkt niet als er geen betrokkenheid is vanuit topmanagement 

Een voorbeeld waar men wel betrokkenheid had vanuit topmanagement is een grote 
Britse retailer. Deze retailer zat in grote problemen, maar door een visie uit te dragen dat 
de consument centraal staat en door de introductie van een klantkaart waarmee 
klantgegevens konden worden verzameld konden zij daarop hun diensten en producten 
afstemmen. Hierdoor heeft het bedrijf een grote ‘turn around’ meegemaakt.  

Deze retailer is begonnen met een zogenaamde ‘management journey’. Dit heeft te 
maken met strategie, met een visie, maar bovenal met lef. “Men moet segmentatie durven 
uitrollen door de hele organisatie heen.” Belangrijk in dit proces is dat de organisatie 
goed luistert naar haar klanten. “Informatie is macht.”  

o Segmentatie kan gedaan worden aan de hand van een aantal segmentatie tools 

Voorbeelden van segmentatie tools zijn: ‘customer prints’ (het levendig portretteren van 
verschillende klantrelaties), ‘differential marketing’ (richten op de beste klanten; slechts 
20% van de doelgroep zorgt voor 80% van het resultaat), ‘value spectrum’ (opdelen van 
de doelgroep aan de hand van klantwaarde en loyaliteit), predictive modelling 
(voorspellen van gedrag) en touchpoints/moments of truth (alle contactmomenten met 
doelgroepen). 
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Hieronder volgt een praktisch voorbeeld van een customer print van een motorfabrikant: 

15

Hard Core

• Visiting his parents was a complete pain in 
the ass. He and his father always ended 
up having a major-league argument. Last 
time, Lloyd had walked out in the middle 
of the meal. His father had made some 
comment about his latest piercing. Lloyd 
had told him to mind his own damn 
business. That's when the shouting had 
started. He was a no-good dirty biker, a 
36-year-old failure who didn't have any 
friends except other ignorant bikers. His 
mother, as usually, had started crying. 
Lloyd wasn't going to take this shit, and as 
his bike had roared into life he'd told his 
old man to fuck off…

Stereotype 'dirty biker'

 

Een voorbeeld van een value spectrum is die van een Europees Spoorwegbedrijf. Er is 
een dataset met NAW gegevens geanalyseerd. Er is geanalyseerd wat de waarde is van de 
klant, de potentiële en de actuele waarde. Dit is verrijkt met de resultaten van duizenden 
interviews op basis van vragenlijsten met de emotionele waarde van de klant. Dit heeft 
geleidt tot vier segmenten die een bepaald gedrag vertonen en een bepaalde binding 
hebben met het bedrijf. Er kunnen nog geen conclusies worden gedaan of deze 
segmentatie heeft gewerkt, omdat deze momenteel in de testfase zit.  

Elk contactmoment is een ‘touchpoint’, oftewel een ‘moment of truth’. Voorbeelden van 
touchpoints voor een autoverzekeraar zijn: aanleiding (e.g. aanschaf van een auto), 
oriëntatie (e.g. vergelijkingswebsites), aanschaf (e.g. laatste bedenkingen), verzekeren 
(e.g. no claim opbouwen) en niet te vergeten: schade afhandelen. Deze touchpoints bij 
elkaar vormen de ‘customer journey’. Hierbij is het belangrijk om op die touchpoints in 
te springen die er toe doen. “Op alle touchpoints inspringen is onpraktisch.” Alle 
moments of truth bij elkaar vormen de ‘customer experience’.  
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Bijlage II: Topiclist focusgroep 

Korte introductie per deelnemer over achtergrond van de organisatie en medewerker op 
het gebied van segmentatie (activiteiten, benadering, doelstelling) 

 Topic 1: Redenen en/of doelen om te segmenteren 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

Hoofdvraag:  
Waarom zou je segmenteren?  
Oftewel wat zijn de strategische doelen/beoogde effecten van de segmentatie 
strategie? 

Beginvraag aan commerciële partij:  
Wat was het doel van de segmentatie bij de laatste keer dat uw organisatie 
gesegmenteerd heeft? (laatste projecten of bij een specifiek segmentatieproject) 

Probeer aan te haken bij het voorbeeld van de persoon uit de 
achtergrondschets van de deelnemer/organisatie 

Subvragen:  
Wat waren eventuele sub/andere doelstellingen bij het betreffende 
segmentatieproces? 
Of welk onderscheid is hierbij in hoofddoelen vs. secundaire doelen? 

 

 Topic 2: Het segmentatieproces 
Hoofdvraag:  

Hoe ziet het segmentatieproces eruit? 
Ofwel hoe is het segmentatieproces aangepakt, welke stappen zijn hierbij 
gevolgd? 

Beginvraag aan overheidsorganisatie:  
Hoe is uw organisatie te werk gegaan (welke stappen zijn doorlopen) tijdens het 
laatste segmentatieproces? 

Subvragen:  
Kunt u een voorbeeldproces schetsen? (bij voorkeur aan overheidspartij vragen) 

 Als discussie niet loopt, voorbeeldproces schetsen  zie toegevoegde tabel  

 

 Topic 3: Criteria/Voorwaarden in het proces 
Hoofdvraag:  

Aan welke criteria moet de segmentatie voldoen? 
Beginvraag 1:  

Op basis waarvan heeft u tijdens het laatste segmentatieproces de segmenten 
bepaald? 
Ofwel hoe definieer je de segmenten en welke gegevens gebruik je hierbij? 

Beginvraag 2:  
Waar hebt u de benodigde informatie vandaan gehaald om de segmenten te 
bepalen? 
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• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

 Topic 4: Gebruik in de praktijk 
Hoofdvraag:  

Wat kun je er in de praktijk mee? 
Beginvraag:  

Hoe gebruik je de segmentatie in de praktijk voor communicatie, dienstverlening 
en/of handhaving? 

 

 Topic 5: Effecten van de segmentatie 
Hoofdvraag:  

Wat levert het op? 
Beginvraag:  

Wat is het effect geweest van de (implementatie van) de segmentatie in termen 
van het bereiken van de strategische doelen ervan? 
Ofwel wat weet men van de effecten van de implementatie van de segmentatie?  

Subvragen:  
Hoe hou je de segmentatie actueel? In hoeverre is de segmentatie dynamisch? 

 

 Topic 6: Do's en Dont's van segmentatie 
Hoofdvraag:  

Wat zijn de do's en dont's van segmentatie? 
Beginvraag:  

Kunt u 1 do en 1 don't noemen op basis van uw ervaringen? 

 

 Reservetopic: De organisatie van segmentatie 
Hoofdvraag:  

Hoe moet de segmentatie intern geregeld worden? 
Beginvraag:  

Hoe zorg je voor inbedding in de organisatie? 
Welke organisatorische maatregelen zijn cruciaal voor het succes van de 
segmentatie? 
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 Additionele informatie 
Hoofdvraag Subvraag Potentiële antwoorden 

Redenen voor segmentatie 
Waarom segmenteert men? Voor het behalen van 

beleidseffecten / strategische 
doelen? 

• 
• 
• 

Winst,  
Omzet 
Compliance (mate waaraan 
men zich aan de wet houdt)

 Wat zijn subdoelen bij de 
segmentatie? 

• 
• 
• 

Marktkennis 
Marktselectie 
effectievere marketing 
inzet? 

Wat kan men ermee bereiken?  • 

• 

• 

• 

visie van klantgerichtheid 
een gezicht geven 
grotere efficiëntie in de 
communicatieactiviteiten 
relaties met klanten 
verbeteren 
betere kennis van klanten 

Waarom zou men niet 
segmenteren? 

 • 

• 
• 

organisatorisch is het 
bedrijf niet klaar 
markt is niet geschikt 
een enkele markt/strategie 
combinatie voldoet 

Segmentatieproces 
Welke stappen onderscheid 
men in het segmentatieproces?

 • 
• 

• 
• 
• 

doel 
definitie en identificatie van 
de markt, 
onderzoeksfase,  
analyse en profielfase,  
implementatiefase 

 Hoe definieert men de markt? • 

• 
• 

Niet van toepassing  alle 
burgers 
Obv concurrentie 
Obv dienstverlening/wet 

Waaraan moet segmentatie 
voldoen? 

Hoe bepaal je of de markt 
geschikt is voor segmentatie? 

• 
• 

Omvang 
Bereikbaarheid 

Hoe deel je je segmenten in? Op basis van welke 
karakteristieken? 

• 
• 
• 
• 

Demografische 
Lifestyle 
Historisch gedrag 
Voorwaarden waar de klant 
aan moet voldoen 

Waaraan moet een segment 
voldoen? 

 • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

identificeerbaarheid,  
bereikbaarheid,  
voldoende omvang,  
meetbaarheid,  
stabiliteit,  
heterogeniteit,  
homogeniteit,  
actiegerichtheid,  
lange termijn gericht 

Hoe wordt het proces 
gepland? 

Welke betrokkenen? 
Welke informatie nodig? 

• Belegd bij een ‘klantgroep’ 
manager 
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Hoofdvraag Subvraag Potentiële antwoorden 
Vormgeving/implementatie segmentatie 

Hoe gebruikt men de 
segmentatie voor de 
communicatie? 

Hoe is vormgeving, welke 
middelen en boodschap voor 
wie, hoe maak je keuzes voor 
inhoud/stijl 

• 

• 

• 

communicatie plan per 
segment 

obv omschrijving 
segmenten 

overkoepelend plan voor 
alle segmenten met detail 
verschillen voor de 
verschillende segmenten 

Hoe gebruikt men de 
segmentatie voor de 
kanaalinzet? 

Welke wisselwerking is er 
tussen de segmentatie en de 
mcm strategie? 

• 

• 

• 

Aparte inzet kanalen per 
doelgroep 

Kanalen afsluiten voor 
bepaalde groepen 

Bepaalde groepen 
stimuleren naar bepaalde 
kanalen 

Hoe wordt de 
segmentatiestrategie 
geïntegreerd met de 
organisaties strategie? 

Hoe is de organisatie 
ingedeeld mbt de segmenten? 
Hoe vertaal je kennis van de 
werkvloer in de strategie? 

• 

• 

Door betrokkenheid en 
aansturing vanuit het 
management 

Doelgroepen zijn ingedeeld 
in aparte business units 

Hoe garandeer je 
organisatorische inbedding? 

Welke capaciteiten zijn 
hiervoor nodig? 
 

• 
• 
• 

Training medewerkers 
Steun topmanagement 
Inzet specifieke onderdelen 

organisatie per segment 
Evaluatie 

Hoe wordt de aanpak 
geëvalueerd? 

Welke effecten worden 
geregistreerd/onderzocht? 
Is er sprake van 
terugkoppeling naar de doelen 
van de segmentatie? 
Doet men aan benchmarking? 

• 

• 

• 

Effectiviteit speciale 
benadering segmenten in 
termen van winst e.d. 

Geïmplementeerde 
evaluatiecyclus 

Onafhankelijk 
onderzoeksbureau 

Hoe wordt op basis van de 
evaluatie de aanpak 
verbeterd/aangepast? 

Migratie van segmenten, 
nieuwe segmenten, andere 
benadering? 

• 

• 

Hele stappenplan wordt 
weer doorlopen 

In detail aanpassingen 
Overige onderwerpen/afsluiting 

Noem minimaal 1 do mbt 
segmentatie 

Iets wat je absoluut moet doen 
om het een succes te maken 

• 

• 

Duidelijke definiëring van 
de markt 

Duidelijk te onderscheiden 
en te bereiken segmenten 

Noem minimaal 1 don’t mbt 
segmentatie 

Iets wat je absoluut niet moet 
doen  

• Niet updaten van de 
aanpak. Segmentatie is een 
dynamisch, iteratie proces niet 
een 1-time solution.  

Hoe is de relatie tot 
personalisering / 1-op-1 
communicatie? 

 •  

Welke methode van 
segmentatie wordt er 
gebruikt? 

Heeft men verschillen in de 
effectiviteit van de methoden 
ervaren? 

•  
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