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Customer Journey

“De Customer Journey is het inspelen van 
marketeers op de weg die de (potentiële) klant 
aflegt naar beslissen van een aankoop of bij 
gebruik van een dienst/product”



Sanoma: Bekend in Nederland met veel sterke merken 
die iedere doelgroep op grote schaal bereiken

Shoppers

Interior lovers Car enthusiastsWomen shoppers 

(Future) parents Kids & teens

25-55 

81%
25-55 

77%
Men 26-66 

70%

25-55 

81%
Women 25-45 

81%
8-16 

61%

VANDAAG:

Customer Journey



0
Leeftijd

20 40 60 80

Klantreis langs alle Sanoma tijdschriften is lang en divers
Elk merk heeft eigen ‘klantreisjes’

Customer Journey



Tijdschriften markt te maken met dalende oplages, 
veranderend en afnemend leesgedrag



Onze visie



Speelveld in het bereiken van de klant verandert
Sanoma werkt aan een toekomstbestendig cross mediabedrijf



Ultieme doel is om door inzet van data over alle Sanoma merken heen via relevante 
kanalen en campagnes in het dagelijks leven van mensen terecht te komen



Dynamische content

Segmentatie

Inzicht in 
consumenten

gedrag

Profielen opbouwen

Begrijp wat
er in de 

consument 
omgaat

Luister naar de individuele consument

Dynamische
campagnes

Om ultiem doel te behalen is investeren in 
data/analytics essentieel voor realisatie visie



nMagazine	User	data

n3rd party,	e.g.	Cendris
nCompetitor	data
nOnline	panel	data

nData	capture	consent
nData	sharing	consent
nMarketing	consent

nAge,	gender,	
income

n Spouse
nChildren
nParents
n Friends

n Facebook,	Google+	
nBlogs
nContent	sharing

n Subscriptions
nPurchase/	transaction	history
nOnline	subscriptions
nBundles
nPayments

nProduct	and	service	ratings	
nOpinion	surveys

nPictures
nBlogs
nPostings

nNext-best	offer
nCLV
n Likelihood	to	churn
n Likelihood	to	respond	to	campaign
nBehavioral	segment

Digital	
Transactions

Ratings

Consumer	
Opt-in

Demographics

Digital	
Behaviour

Contact

Subscriptions/
Products

Advertorial	
behaviour

Social
Media

External	data

Family	relations

nOnline	browsing
nMobile	application	usage
nWebsites	visited

Analyses

Customer and 
subscription data  

Analyses

Digital data

Opt-in

Social and 
external data

n Service	purchases	/	sales
nConsumer	bids
n Searches	

nAd	clicks,	views
nAds	shown

360 Customer View

User-
generated	
content

n Inbound	
contacts

nOutbound	DM
nOutbound	TM
nOutbound	EM
nResponses

Contact data

Available Partially	available

Daarom bouwen we een 360 graden klantbeeld…



Customer Journey
Tijdschriften



Mapping the customer journey of subscriptions

Customer Journey mapping om te bepalen in 
welke fase een klant zich bevindt



Customer Journey
Exploration



CASE: abonnementen aan het eind van actietermijn (voor 
ingang vervolgtermijn) worden in grote getalen opgezegd

Opzeggedrag actietermijn per klantprogramma

Actietermijn Vervolgtermijn

Exploration



Mapping the customer journey of subscriptions

Introductie welkomstprogramma om opzeggingen
einde actietermijn tegen te gaan

Welkomstprogramma
§ Doel: Lager percentage opzeggingen na actietermijn, 

hoger percentage abonnementen in vervolgtermijn.
§ Kernvraag: Hoe begeleiden we de nieuwe klanten zo 

optimaal mogelijk tijdens het doorlopen van hun 
actietermijn dat men minder opzegt aan het eind van 
de actietermijn.

§ Uitvoering: Opzetten van een welkomstprogramma 

Exploration

Welkomst 
programma



E-mail 

DM

Bevestiging

Bevestiging

3. Delivery 
okay? 

2. Warm welkom 
met film

Week:

4. mail ‘get to
know’

+7

5. mail  abo 
voordelen

+10

6. More

-2

7. Social

+12-1 0 +1 +3

DM naar abo’s
zonder mailadres 

+5

3. Oplegger 
1ste nummer

Touchpoints in welkomstflow, begeleiden en nauw contact houden 
met klant om tot verlenging van abonnement te komen Exploration



E-mail 

DM

Bevestiging

Bevestiging

3. Delivery 
okay? 

2. Warm welkom 
met film

Week:

4. mail ‘get to
know’

+7

5. mail  abo 
voordelen

+10

6. More

-2

7. Social

+12-1 0 +1 +3

DM naar abo’s
zonder mailadres 

+5

3. Oplegger 
1ste nummer

Exploration



Service 
bevestiging; per 

email of per 
post

Moment van 
bestellen

Exploration



E-mail 

DM

Bevestiging

Bevestiging

3. Delivery 
okay? 

2. Warm welkom 
met film

Week:

4. mail ‘get to
know’

+7

5. mail  abo 
voordelen

+10

6. More

-2

7. Social

+12-1 0 +1 +3

DM naar abo’s
zonder mailadres 

+5

3. Oplegger 
1ste nummer

Exploration



Welkomst email 
met filmpje van 

de 
hoofdredacteur
1 week vóór het 

1e nummer

Exploration



E-mail 

DM

Bevestiging

Bevestiging

3. Delivery 
okay? 

2. Warm welkom 
met film

Week:

4. mail ‘get to
know’

+7

5. mail  abo 
voordelen

+10

6. More

-2

7. Social

+12-1 0 +1 +3

DM naar abo’s
zonder mailadres 

+5

3. Oplegger 
1ste nummer

Exploration



Oplegger 
(welkomstbrief)

Opgelegd bij 
het 1ste nummer
(kan een oude 

versie zijn)

Exploration



E-mail 

DM

Bevestiging

Bevestiging

3. Delivery 
okay? 

2. Warm welkom 
met film

Week:

4. mail ‘get to
know’

+7

5. mail  abo 
voordelen

+10

6. More

-2

7. Social

+12-1 0 +1 +3

DM naar abo’s
zonder mailadres 

+5

3. Oplegger 
1ste nummer

Exploration



Delivery ok?
1 week na het 

1e nummer

Exploration



E-mail 

DM

Bevestiging

Bevestiging

3. Delivery 
okay? 

2. Warm welkom 
met film

Week:

4. mail ‘get to
know’

+7

5. mail  abo 
voordelen

+10

6. More

-2

7. Social

+12-1 0 +1 +3

DM naar abo’s
zonder mailadres 

+5

3. Oplegger 
1ste nummer

Exploration



“get to know”
Week 3 (na het 

1e nummer)

Exploration



E-mail 

DM

Bevestiging

Bevestiging

3. Delivery 
okay? 

2. Warm welkom 
met film

Week:

4. mail ‘get to
know’

+7

5. mail  abo 
voordelen

+10

6. More

-2

7. Social

+12-1 0 +1 +3

DM naar abo’s
zonder mailadres 

+5

3. Oplegger 
1ste nummer

Exploration



Welkomstbrief voor 
abonnees zonder e-

mailadres

In week 5 van het 
abonnement.

Exploration



E-mail 

DM

Bevestiging

Bevestiging

3. Delivery 
okay? 

2. Warm welkom 
met film

Week:

4. mail ‘get to
know’

+7

5. mail  abo 
voordelen

+10

6. More

-2

7. Social

+12-1 0 +1 +3

DM naar abo’s
zonder mailadres 

+5

3. Oplegger 
1ste nummer

Exploration



Abonnee 
voordelen
Week 7

Exploration



E-mail 

DM

Bevestiging

Bevestiging

3. Delivery 
okay? 

2. Warm welkom 
met film

Week:

4. mail ‘get to
know’

+7

5. mail  abo 
voordelen

+10

6. More

-2

7. Social

+12-1 0 +1 +3

DM naar abo’s
zonder mailadres 

+5

3. Oplegger 
1ste nummer

Exploration



“More”
week 10

Exploration



E-mail 

DM

Bevestiging

Bevestiging

3. Delivery 
okay? 

2. Warm welkom 
met film

Week:

4. mail ‘get to
know’

+7

5. mail  abo 
voordelen

+10

6. More

-2

7. Social

+12-1 0 +1 +3

DM naar abo’s
zonder mailadres 

+5

3. Oplegger 
1ste nummer

Exploration



Social
Week 12

Exploration



Exploration5% verbeterde doorstroom naar vervolgtermijn

Welkomstprogramma groep Controle groep

5% minder opzeggers door welkomstprogramma

-5,1% opzeggers

Zorg voor goede testopzet inclusief controle groep voor goed meten resultaten



Customer Journey
Extension



Mapping the customer journey of subscriptions

In extension fase zorgen voor loyalere klanten Extension



CASE: zoeken van groepen met hoge churnkansen in 
VTWonen abonnementen base

Zeer 
hoge 
kans

Zeer kleine 
kans

Hoge 
kans

Kleine 
kans

VTWonen abonnementen base

= Likelihood to churn binnen 3 maanden

Extension



Mapping the customer journey of subscriptions

‘Happy’ klanten hebben een langere abonnementsduur

Happy calls

Happy calls
§ Doel: Beperken van aantal opzeggingen op groepen 

met hoge churnkans
§ Kernvraag: Hoe bepalen we groepen met hoge 

churnkans en zorgen we ervoor dat deze minder gaan 
opzeggen.

§ Uitvoering: pro-actief bellen van potentiële opzeggers 
die een kortingsvoucher of verlengingsaanbod kregen. 

Extension



Churn reductie bij hoge risico klanten

-29%

Happy Call 
groep

13,60%

Controle
groep

9,60%

“Het model 
werkt”

“Timing is 
belangrijk”

“Geen 
wakeup
effect”

Doel vtwonen ‘happy call’ campagne

§ Een tevreden klant na afloop van het 
gesprek

§ Op basis van gesprek evt korting
aanbieden of verlengingsaanbod
doen, inschatting door TLM operator

Churn percentage in 3 maanden vanaf call

Churn model met ‘happy call’ voor abonnees in 
hogere risico klasses leidt tot reductie churn met 29% Extension

Churnkans groep Opgezegd na call % Opgezegd CTRL %
Groep 1 LOW 5,5% 9,8%
Groep 2 MEDIUM 8,2% 10,8%
Groep 3 HIGH 14,4% 16,0%
Groep 4 HIGH HIGH 23,0% 32,8%



1

Analyseer gedrag en breng je eigen 
customer journey in kaart (customer 
journey mapping)

2

Registreer touchpoints (gedrag) van 
klanten. Zowel off- als online. 
Geen gedrag, vraag het je klant. 
Profielinformatie, interesses, enz.

3
Bepaal touchpoints waar je direct 
invloed op kunt uitoefenen. Begin 
klein! Toon meerwaarde aan!

4
Zorg voor controlegroep om 
significantie te kunnen bepalen. Test 
niet meerdere zaken tegelijk, 1=1.

5 Altijd blijven verbeteren! (growth
hacking)

Samengevat: 5 belangrijke inzichten
OBTAIN

ANALYZE

FOCUS

TEST

IMPROVE



Vragen?



Jasper	
Oosterman
16:20	– 17:20	uur in	het	Theater.

Joris	van	
Wessem
16:20	– 17:20	uur in	zaal 2/3.

Tijdens deze sessie leer	je	meer
over	Big	Data.	Hoe	gebruikt
Sanoma Data	science	om	haar
gebruikers beter te bedienen?	Je	
leert meer over	de	recommending	
engine	van	NU.nl en Churn	
modeling.	Mochten dat termen
zijn die	je	nog	niet kent,	geen
probleem.	Na	deze sessie weet jij
hier alles over!	

Data	Science

• Control	Your Data:	registreer	wat	er	
gebeurt.

• Know Your Customer:	gepersonaliseerde	
data	op	basis	van	bijvoorbeeld	interesses	
en	voorspelbaar	gedrag.

• Boost	Your Sales:	hoe	kun	je	het	gedrag	van	
prospects beïnvloeden	en	hoe	verhoog	je	
de	leadconversie.

• Future proof:	hoe	zorg	je	ervoor	dat	je	over	
10	jaar	nog	relevant	bent.	En	wat	zijn	de	
wettelijke	kaders	(GDPR).

Marketing	Automation



Appendix



TLM

E-mail EM Peak-end

-6 0

Peak-end email met kadootje voor abonnee



Acquisitie

Retentie, 
CRS en 
upsell

Inbound
(RTR)

Outbound
Winback

Afsluiten en start 
abonnement

Gedurende relatie

Opzeggen 
abonnement

Einde 
abonnement

Oriëntatie

Winback binnen de Customer Lifetime Cycle van Sanoma



Buiten flow

Binnen flow

Afhankelijk van het feit of een abonnee wel of niet 
benaderbaar is via een telefoonnummer en/of e-mail wordt 
bepaald welke stroom de abonnee doorloopt

Opzegging

E-mail
4 weken voor 

einde abo

E-mail
5 weken voor 

einde abo

TM
4 weken voor 

afloop abo

DM
4 weken voor 

afloop abo

TM
4 weken voor 

einde abo

E-mail
3/4 mnd na 
afloop abo

E-mail
3/4 mnd na 
afloop abo

TM
3/4 mnd na 
afloop abo

TM
3/4 mnd na 
afloop abo

Opzeg- 
bevestiging Servicemail 

Einde abo

-35/-28 
dgn

-28/-21 
dgn 0 dgn7 dgn na 

opzegging
60/100 

dgn
75/150 

dgn

Bedankers-
brief (7 titels)

De Winback flow


