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Tal van nieuwe spelers 
voegen de laatste 
jaren hun eigen di-
mensie toe aan de 
onderzoeksmarkt.  
In Clou stellen we 
telkens zo’n nieuw 
bureau voor. Ditmaal: 
Underlined.

tekst robert heeg

Underlined biedt direct 
toepasbare 
klantinzichten voor 
marketing, (social) 

crm en customer experience 
management. Het bureau werd in 
2011 opgericht, volgens partner 
Sander Claus vanuit de 
overtuiging dat je ‘de mens achter 
de klant’ zichtbaar en voelbaar 
moet maken binnen je 
organisatie. ‘Je doel is verbinding 
te maken met deze mens. Het 
inrichten van efficiëntere 
processen of slimmere systemen 
moet daarbij ondersteunen, maar 
het lijkt vaak een doel op zich. Een 
gemeenschappelijk beeld van de 
doelgroep voor alle silo’s binnen 
een bedrijf, is vaak een eye-opener 
voor de medewerkers.’ 

Waarmee gaat Underlined zich 
onderscheiden in een volle markt?
‘Wij helpen een bedrijf te 
verbinden met hun klantgroepen 
door hun gedrag, wensen, 
behoeften en problemen concreet, 
tastbaar en visueel te maken. We 
creëren inzicht en signaleren 
trends in het gedrag en de 

behoeften van de doelgroep door 
tekstdata-analyse. En we 
voorspellen en visualiseren de 
potentiële rol van een merk in het 
leven van deze doelgroepen, om 
dit toe te passen in social crm- en 
cx-programma’s. We brengen 
klantbeleving en de daaruit 
voortvloeiende word-of-mouth 
inhoudelijk in kaart. Door 
multi-channel data te analyseren, 
in combinatie met text-mining, 
kijken we veel dieper dan met 
kwantitatieve data alleen. We 
maken van ongestructureerde 
tekst analyseerbare data en halen 
daar verklarende en voorspellende 
inzichten uit.’

Hoe koppel je dat aan de 
dagelijkse praktisch voor merken 
en organisaties?
‘Als je de klantbeleving wilt 
verbeteren zodat je doelgroep 
echt verschil merkt, wil je de 
investering doen die de grootste 
impact heeft. Wij kunnen deze 
impact voorspellen op basis van 
onze analyses. We laten zien hoe 
consumenten jouw merk en de 
concurrenten positioneren, en hoe 
het scoort op merk- en 
reputatie-kpi’s. Dat geeft je inzicht 
in het effect van merkcommunica-
tie, pa-/pr-activiteiten en de 
impact van een reputatie-issue. 
Ook kunnen we doelgroepen 
herkennen en profileren op social 
media; zo kun je volgen wat jouw 
doelgroepen bezighoudt. 
Persona’s worden toegepast om 
nieuwe strategieën tastbaar te 
maken voor medewerkers en 
andere stakeholders, en om 
proposities, klantbeleving en 
communicatie concreet af te 

stemmen op de verschillende 
doelgroepsegmenten. Zeker in een 
steeds meer digitaliserende 
klantrelatie, is het menselijke 
aspect een grote kans om je te 
onderscheiden.’

Wat maakt jullie een 
marktonderzoekbureau?
‘Alles wat we doen voor een 
opdrachtgever is gericht op het 
nemen van betere beslissingen. 
We passen helemaal in het 
MOA-plaatje van information-ba-
sed decision-making.’

Wat maakt jullie géén 
marktonderzoekbureau?
‘Wij genereren zelf geen data 
maar maken gebruik van 
bestaande bronnen. Meestal een 
combinatie van interne en externe 
data, zoals klantfeedback, 
response op klantonderzoek, zoals 
nps/kto/ces-metingen en 
exit-onderzoeken, en de online 
conversatie over een merk op 
social media, bijvoorbeeld in 
consumentenfora en vergelijkings- 
en reviewsites.’

Jullie behoren tot ‘de nieuwe 
lichting’; zie je dat zelf ook zo? 
‘Ik denk niet in termen van oude 
en nieuwe lichting. Je hebt in mijn 
ogen vernieuwers en 
achterblijvers. Wij passen 
innovatieve technieken toe en 
Underlined bestaat nog maar drie 
jaar, dat is dus vrij nieuw. Ik ben 
zelf al 25 jaar actief in customer 
marketing, dat klinkt weer minder 
nieuw. Je moet jezelf continu 
vernieuwen en nieuwe kennis  
en vaardigheden toevoegen.  
Wij werken veel samen met 

marktonderzoekbureaus en ik ben 
ervan overtuigd dat bureaus die 
nieuwe technieken en 
mogelijkheden het beste koppelen 
aan hun eigen methoden, de 
winnaars van de toekomst zijn.’

Nieuwkomers zouden tools en 
software belangrijker vinden dan 
gedegen methodieken. Zit daar 
een kern van waarheid in?
‘Er zijn ook zogenaamde 
nieuwkomers die hechten aan 
kwaliteit en betrouwbaarheid. Wij 
werden juist lid van de MOA om te 
laten zien dat we een hoge 
kwaliteitsstandaard hanteren. We 
werken daarnaast nauw samen 
met universiteiten om de 
wetenschappelijke onderbouwing 
van onze methoden en technieken 
te toetsen en te waarborgen.’

Vervangt Underlined bestaande 
methodieken of is het meer 
toegevoegd?
‘Wij vullen aan op bestaand 
onderzoek. Veel onderzoek wordt 
periodiek uitgevoerd, je creëert 
daarmee snapshots van de 
werkelijkheid. Wij bieden de 
mogelijkheid om continu te 
monitoren, waardoor je veel 
directer een koppeling maakt 
tussen wat je meet en de oorzaak 
daarvan, eerder trends signaleert, 
en direct kan reageren. Met 
onderzoek kan je weer dieper 
ingaan op de onderliggende 
drivers van bepaald gedrag.’ «

Sander Claus


