
Klanten laten analoge en digitale footprints achter; footprints die daadwerkelijk 
gedrag illustreren, wat er echt gebeurt wanneer klanten met uw organisatie 

interacteren. Geen woorden maar daden. Zijn klanten betrokken bij uw organisatie 
of haken ze af?  De Underlined Hub for CX Analytics is ontworpen om deze acties te 

observeren, om te zien welke reizen echt worden ondernomen en waarom, zodat u 
die reizen kunt verfijnen en uw CX-prestaties kunt optimaliseren. Onze missie is om 

u bij elke stap in staat te stellen te anticiperen op de footprints van uw klanten.    

De Underlined Hub voor CX Analytics © is een krachtig platform voor managers, 
marketeers en customer experience professionals om de belangrijkste customer 
journeys te ontdekken die bedrijfsdoelen significant kunnen verbeteren. Denk hierbij 
aan het verbeteren van de customer experience, verhogen van de omzet, verbeterde 
klantloyaliteit, het verminderen van churn en lagere kosten. 
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Customer experience is overal, van marketing tot customer service tot de boardroom. Het is 
ondertussen algemeen erkend dat een gepersonaliseerde, efficiënte en innemende customer 
experience (CX) zorgt voor een betere klantacquisitie, merkloyaliteit en customer lifetime value.  
Marktonderzoek van Forrester wijst zelfs uit dat de omzetgroei van de bedrijven die voorop 
lopen in CX 5.1 keer zoveel is als dat van achterblijvers. 

WIJ VISUALISEREN EN WIJZEN
ONZE KLANTEN OP BRUIKBARE  INZICHTEN   

DE UNDERLINED AANPAK
Underlined heeft haar aanpak (Figuur 1) en de Underlined Hub voor CX Analytics ontwikkeld 
in samenwerking met haar klanten en met de expertise van twee bekende Nederlandse 
universiteiten; de TU Eindhoven en Tilburg University. Underlined is gevestigd op de data science 
faculteit van de samenwerkende universiteiten; de Jheronimus Acadamy of Data Science (JADS) 
in ‘s-Hertogenbosch. Underlined heeft gewerkt met bedrijven in verschillende stadia van data 
maturity en haar aanpak zodanig ontwikkelt dat bedrijven er van kunnen profiteren, ongeacht hoe 
ver ze zijn op dit gebied. Met andere woorden: elk bedrijf kan direct aan de slag! 
Daarnaast werkt Underlined samen met diverse internationale partners om service te kunnen 
bieden buiten Nederland. 
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FIGUUR 1.



1. EEN DATA DRIVEN CX 
DASHBOARD

2. AGILE DATA 
VERZAMELEN

3. INTELLIGENTE 
JOURNEY VISUALISATIES

GEBASEERD OP DRIE BELANGRIJKE INNOVATIES
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Het presenteert customer 
journeys van verbluffende visuele 
kwaliteit. Een intuïtieve interface 
maakt het gemakkelijk om de 
gebruikte analyses en algoritmes 
te voorzien van menselijke 
ondersteuning. Hierdoor kan men 
snel betekenisvolle informatie 
uit miljarden gegevensbronnen 
halen, zonder dat de hulp van een 
aantal – schaarse - data scientists 
ingeschakeld hoeft te worden.

Het vermindert de complexiteit die 
geassocieerd wordt met traditionele 
relationele data warehouses en data 
lakes. Ook vervangt het deze met  zeer 
gestructureerde én tijd gerelateerde 
data die het echte gedrag 
weerspiegelen. Dit in combinatie 
met geavanceerde journey mining 
technieken zoals tekst- en process 
mining, vermindert de tijd en 
moeite voor het integreren van data 
enorm, terwijl de nauwkeurigheid 
van de waarnemingen verbeterd 
is. Gebruikers kunnen binnen 
enkele dagen beginnen met 
het implementeren van data en 
binnen een paar weken kan men 
al betekenisvolle klantinzichten 
ontdekken. 

Het levert een gepersonaliseerd data 
driven CX dashboard gebaseerd op 
drie kennis- en expertisegebieden: 
1. De gebruikersbehoeften en 
verwachtingen op het gebied 
van KPI insights en visualisaties. 
2. Waar en op welke manier 
de (ongestructureerde) data te 
benaderen is en 3. Het design van 
de dashboards is gestandaardiseerd 
zodat deze zo intuïtief mogelijk voelt 
voor de eindgebruiker.

Een traditionele customer journey is een visualisatie waarin de verwachte stappen van een 

klant door de customer journey heen op zijn afgebeeld, gebaseerd op kwalitatief onderzoek. 

Dit levert een eerste inzicht in de mogelijke kwalitatieve en emotionele customer journey, maar 

met de kwalitatieve aanpak is er maar een beperkt inzicht mogelijk. Customer journey analytics 

is echter gebaseerd op data en dus écht klantgedrag. Het kan hierdoor gebruikt worden om 

de kwalitatieve en emotionele inzichten te versterken. Naast dat het data driven is, is het ook: 

uitgebreid, real time, schaalbaar en actiegericht. De Underlined Hub voor CX Analytics biedt een 

superieur journey analytics platform, gebouwd om data te verwerken en te presenteren op een 

makkelijke, praktische en efficiënte manier. Dit zorgt er voor dat u de verbinding aan kunt gaan 

met de klant op het optimale moment via het best mogelijke kanaal. Daarnaast zorgt het er voor 

dat u de beste ervaring kunt leveren tegen de laagste prijs.

DE UNDERLINED HUB VOOR 
CX ANALYTICS VERSTERKT 
CUSTOMER JOURNEY MAPPING
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De Underlined Hub voor CX Analytics maakt het 
gemakkelijk om high impact journeys te ontdekken 
die resulteren in een aankoop. Wanneer 
marketeers deze informatie samenvoegen met 
kennis over klantvoorkeuren en -gedrag kunnen 
zij dit gebruiken in campagnes om nieuwe klanten 
aan te trekken. 

HET LEVERT NIEUWE KLANTEN 
OP

Onze ervaring laat zien dat er aanzienlijke 
blokkades optreden in een typische customer 
journey, hetgeen kan leiden tot ongewenste 
klantervaringen. Het gevolg hiervan voor 
bedrijven zijn dure operationele inefficiënties. Een 
voorbeeld: klanten van Underlined bereiken in 
het eerste jaar gemiddeld een afname van 20% in 
onnodig klantcontact.

HET VERMINDERT KOSTEN

Door het meten en verbeteren van cross-
channel inspanningen en het integreren met uw 
bestaande marketingtechnologie oplossing, helpt 
de Underlined Analytical Hub voor CX Analytics 
u meer waarde te halen uit uw bestaande 
marketingtools. Het resultaat is een verbeterde 
Return on Marketing Investment.

HET MAXIMALISEERT DE 
MARKETING ROI 

Ontdek de routes die uw meest tevreden én 
ontevreden klanten afleggen en de obstakels 
voor een consistent en kwalitatief hoge customer 
experience. De Underlined Hub voor CX Analytics 
helpt u een uniform beeld van uw klanten te 
creëren, wat cruciaal is voor een persoonlijke en 
interessante customer experience. In het eerste 
jaar zien we vaak al een verschil van 10 NPS bij uw 
klanten. 

HET VERBETERT DE CUSTOMER 
EXPERIENCE

De Underlined Hub 
voor CX Analytics 
realiseert continue 
bedrijfsimpact                         

HET  VERMINDERT CHURN
Door op een data driven manier inzicht te 
verwerven in klantvoorkeuren en risicoklanten 
te identificeren, kunnen marketing- en customer 
experience teams de Underlined Hub voor CX 
Analytics gebruiken om prioriteiten te stellen voor 
het verbeteren van customer journeys en churn 
te verminderen.


