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INTRODUCTIE

Mijn naam is Lotte van Bakel en ik ben werkzaam als Data Scientist bij Underlined. 
Tijdens mijn studie Econometrie ontstond mijn interesse in data gedreven 
marketing analyses. Hierbij is mijn doel om bedrijven te helpen hun klanten beter 
te leren kennen zodat ze de klantervaring kunnen verbeteren. In de afgelopen jaren 
heb ik bij Underlined veel verschillende projecten mogen doen die hierop gericht zijn, 
voor o.a. Vattenfall, ABN Amro Verzekeringen en Malmberg. 

Binnen de projecten waarin ik betrokken ben ligt mijn focus met name op het 
analyseren van de klantdata om inzichten te verkrijgen. Inzichten die gebruikelijk 
bedoelt zijn om de klantervaring te verbeteren of optimaliseren. Ik ben graag bezig 
met het puzzelen in data naar precies die inzichten waar zo wel een bedrijf als haar 
klanten beter van kan worden. 

Met behulp van visualisaties, dashboarding en adviezen geven we dit zo goed mogelijk 
vorm naar een klant toe. Om zulke inzichten, die uit complexe analyses naar voren 
komen, op de juiste manier over te brengen is vaak nog een uitdaging. Met deze blog 
hoop ik CX professionals en marketeers nog beter op weg te helpen zodat ze met de 
resultaten van data analyses aan de slag kunnen gaan.

Lotte van Bakel

Lotte van Bakel
Data Scientist

VOOR WIE

Voorkom dat je verdrinkt in een data analyse: 
5 tips voor marketeers & cx professionals 

Marketeers/cx professionals: dataleken die een 
dataonderzoek te zien krijgen en daarop verder 
moeten.

Marketing & communicatie vraagt om aanpassingsvermogen, continu experimenteren. 
Zo ook met data. Door het nemen van datagedreven beslissingen kun je;

	 	marketingsinspanningen	verbeteren

	 	je	doelgroep	beter	begrijpen

	 	progressie	monitoren	ten	opzichte	van	je	doelstellingen

	 	winst	verhogen

	 	anticiperen	op	de	toekomst

Dit is de reden dat steeds meer marketeers en cx professionals met data analyses in 
aanraking komen. Dat betekent ook dat zij voor de uitdaging staan om de uitkomsten 
van deze onderzoeken te begrijpen en vervolgens gebruiken om de goede vervolgacties 
te ondernemen. 
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In de praktijk merken we bij Underlined dat klanten wel weten dat ze van data 
kunnen leren maar er bestaan nog vaak vragen over hóe ze van deze data kunnen 
leren. Deze vragen komen vooral voort uit onbegrip over hoe data (analyse) 
geïnterpreteerd kan worden en welke conclusies je daaruit kunt trekken. Ook 
merken we dat er specifieke verwachtingen zijn waar data niet altijd antwoord 
op geeft of kan geven. Hoewel het misschien lastig is om te weten waar je moet 
beginnen, raden wij aan om juist aan de slag te gaan en ervaring op te doen! 

In deze blog worden hiervoor 5 tips uitgelicht die helpen bij het trekken van conclusies 
uit een data analyse, waarbij twee overkoepelende punten naar voren komen.
 

	 	Het	geeft	een	beeld	over	hoe	je	jezelf	het	beste	kunt	voorbereiden	op	
	 	 een	data	analyse	en	welke	conclusies	je	eruit	kunt	trekken.

	 	Ook	geven	we	mee	dat	een	data	analyse	niet	het	antwoord	geeft	op	al	je	
	 	 vragen,	maar	dat	je	vooral	moet	kijken	naar	de	kansen	die	je	wél	kunt	
	 	 benutten	met	een	data	analyse	om	vervolgstappen	te	ondernemen.

Tips voor het omgaan met een data analyse

1    Bekijk data met een open mindset

Het is goed om van tevoren te bedenken welke resultaten je uit een onderzoek zou verwachten, bijvoorbeeld op 
basis van eerdere onderzoeken of bepaalde ‘onderbuikgevoelens’. Op deze manier kun je gerichter zoeken naar 
de data die relevant is voor je data analyse. Echter is het belangrijk om er open voor te staan dat de data ook 
onverwachte resultaten kan opleveren. Het is aannemelijk dat er uitkomsten zullen zijn die onverwacht zijn en het 
is belangrijk om dat niet als een verkeerde analyse te zien. Wanneer je er voor open staat om nieuwe dingen te 
leren uit de data, zul je uit een data analyse de beste conclusies trekken. 

2    Maak duidelijk wat je kunt concluderen: correlatie of causaliteit?

Een vraag die statistici al jaren krijgen, maar dat maakt hem niet minder belangrijk: kun je uit een bepaalde 
analyse ook een causaal verband trekken of is er alleen sprake van een correlatie? Dit is een belangrijk verschil 
omdat vanuit correlatie vaak te snel causaliteit wordt geconcludeerd. Maar wat betekenen deze twee termen 
eigenlijk? In het kort zegt een correlatie hoe waarschijnlijk het is dat er een verband is tussen 2 variabelen. 
Een causaal verband daarentegen heeft daaruit een conclusie gemaakt dat er een oorzaak en een gevolg is, 
zoals doordat het regent, nemen mensen hun paraplu mee. Soms zijn deze aannames logisch te verklaren. 
We hebben dan duidelijk in beeld wat de oorzaak en wat het gevolg is, zoals bij de regen en het gebruik van de 
paraplu. Helaas komt het vaak voor dat dit niet met zekerheid te zeggen is. Dan is het goed om jezelf af te vragen 
of correlatie tot causaliteit kan leiden of dat je alleen een correlatie mag vaststellen. Het belangrijkste hierin 
is om goed na te denken of het een de ander kan voorafgaan en of er geen andere verklaring kan zijn voor het 
verband. Door te deduceren dat het logisch kan zijn dat er een causaal verband is, kom je al een heel eind 
richting de juiste conclusie.  

Hoewel de statistiek probeert om zo veel mogelijk toeval uit te sluiten, het kan voor komen dat 
een significant effect toeval is. Het is erg belangrijk om logisch na te blijven denken. Uit onderzoeken 
blijkt bijvoorbeeld dat naarmate er meer Nicolas Cage films zijn uitgekomen in een jaar, er meer 
mensen zijn verdronken in een zwembad. Zou het zo zijn dat er meer mensen verdrinken in een 
zwembad omdat er meer Nicolas Cage films zijn uitgekomen? Of zouden er meer Nicolas Cage films 
zijn uitgekomen omdat er meer mensen verdrinken in een zwembad? Of is het toch het meest 
waarschijnlijke antwoord op deze vraag: het is gewoonweg toeval. Het uitsluiten van toeval is bijna 
niet te bereiken, maar het helpt je al een heel eind op weg om, naast een statistisch verantwoord 
onderzoek te verkrijgen, goed te beredeneren waarom een verband zou kunnen bestaan.

AANLEIDING

Marketing & communicatie vraagt om aanpassingsvermogen, continu experimenteren. 
Zo ook met data. Door het nemen van datagedreven beslissingen kun je;

	 	marketingsinspanningen	verbeteren

	 	je	doelgroep	beter	begrijpen

	 	progressie	monitoren	ten	opzichte	van	je	doelstellingen

	 	winst	verhogen

	 	anticiperen	op	de	toekomst

Dit is de reden dat steeds meer marketeers en cx professionals met data analyses in 
aanraking komen. Dat betekent ook dat zij voor de uitdaging staan om de uitkomsten 
van deze onderzoeken te begrijpen en vervolgens gebruiken om de goede vervolgacties 
te ondernemen. 
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3    Vorm één verhaal uit verschillende conclusies

Iedere data scientist of analist zou willen dat de data een objectief en compleet beeld van de werkelijkheid geeft. 
Helaas is dit in de praktijk onhaalbaar. Er zal altijd een bepaalde mate van subjectiviteit van de onderzoeker in het 
onderzoek voorkomen. Zo kunnen twee onderzoeken over dezelfde hypothese verschillende conclusies trekken. 
Dat betekent niet dat een van de twee het direct ‘fout’ heeft. Vaak betekent dit (met de aanname dat beide onderzoeken 
legitiem zijn) dat beide onderzoeken een deel van de waarheid naar boven brengen. Dit verschil kan worden bepaald 
door het onderzoeken van verschillende soorten data, maar ook de aanpak van het onderzoek kan een rol spelen. 

Beschrijvende analyses en correlatie analyses kijken op een andere manier naar de data dan machine learning modellen. 
Ook machine learning modellen onderling bekijken de data op vele verschillende manieren. Hieruit kunnen dus andere 
inzichten komen maar het zijn de gezamenlijke conclusies uit deze verschillende onderzoeken die samen het beste 
resultaat vormgeven. Om uit meerdere onderzoeken de beste conclusies te halen is het belangrijk om de onderzoeken 
naast elkaar  te leggen en te bekijken hoe ze uiteindelijk samen één verhaal kunnen vormgeven. 
   

4    Heb geen cijferangst

In de wereld van nu worden we overspoeld met cijfers. Wanneer je als marketeer of cx professional jezelf niet data 
vaardig vindt, kan dit zorgen voor onbegrip en zelfs cijferangst. Gelukkig is het interpreteren van cijfers te leren! 
Wanneer data analisten complexe technieken gebruiken om data te analyseren, verwacht dan niet dat alles makkelijk 
uitgelegd kan worden. Data analyse heeft vaak moeilijke modellen nodig om een grote hoeveelheid aan data te 
analyseren. Zo’n black box model betekent niet dat een onderzoek niet betrouwbaar is, maar wel dat het heel moeilijk 
tot in de details uit te leggen is. De exacte werking van de modellen is niet de vraag die je moet willen beantwoorden, 
maar probeer wel het doel van de modellen en de keuzes of aannames die hierbij gemaakt worden beter te begrijpen. 

Dit kan helpen bij de interpretatie van de uitkomsten. Het kan hierbij ook helpen om jezelf te verdiepen in de wereld 
van cijfers en data analyse. Als je zelf al een beter beeld hebt bij wat er wel of niet mogelijk is met data analyse, zal het 
begrijpen en interpreteren van de cijfers ook beter gaan. 

5    Accepteer tekortkomingen

Als laatste tip, maar zeker niet de minste: accepteer tekortkomingen van data. Met data analyse kun je vele hypotheses 
analyseren en interessante conclusies trekken maar onthoud dat niet álles kan. Een data analyse zal nooit het gehele 
verhaal vertellen, het schetst een beeld van de werkelijkheid maar het beeld zal nooit compleet zijn. Zo zorgen missende 
factoren of slecht gelogde kolommen er al snel voor dat bepaalde aspecten gemist worden bij het onderzoek. 

Er moet ook rekening gehouden worden met een gedeelte aan missende factoren die niet verklaard kunnen worden vanuit 
de data. Wanneer iemand bijvoorbeeld op het nieuws leest over mogelijke fraude van een bedrijf, kan dat invloed hebben 
op hun tevredenheid. Dit zal echter niet terugkomen in je data. Het feit dat er factoren zijn die niet worden gedetecteerd 
in de data, is geen belemmering voor de uitkomsten van het onderzoek. Met behulp van data analyse vind je namelijk het 
deel van de factoren die wel belangrijke impact hebben en daarnaast beïnvloedbaar zijn. Vanuit hier kunnen nu de eerste 
stappen gezet worden om verbeteringen door te voeren, door acties te verbinden aan de conclusies van de data analyse. 

“Not everything that’s counted   
  counts and not everything that 
  counts is counted.”

Een tip om hier meer gevoel bij te krijgen: 
“Data bedreven marketing” van Danny Oosterveer

https://www.dannyoosterveer.nl/boek-databedreven-marketing/
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VAN DATA NAAR DOEN

PODCAST TIP!

ADVIES OP HET GEBIED VAN DATA ANALYTICS
Als je wilt profiteren van de voordelen van data, moet je bij de basis beginnen. Welke doelstellingen
 wil je behalen? Op basis daarvan kun je beslissen welke data je moet verzamelen en analyseren.

Onze Data Scientists en Consultants denken graag 
mee over hoe jouw organisatie kan profiteren van 
datagedreven werken. 

Data Analisten krijgen inzichten boven tafel met behulp van data analyse en dashboarding, die kunnen helpen bij 
het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. Welke inzichten dit zijn, is sterk afhankelijk van de identiteit, waarden 
en strategie van de organisatie.

Wil je leren hoe je dit aanpakt? Ga zelf aan de slag met de vertaling van jouw Insights Framework. Dit framework 
verbindt klantwaarde met bedrijfswaarde en maakt inzichtelijk welke knoppen een organisatie heeft om aan te 
draaien om dit te realiseren, de zogenaamde drivers. Hierbij biedt het framework inzicht in voor CX belangrijke 
handvatten, zoals contact reasons, touchpoints, jobs-to-be-done en emotie. Zij spelen een belangrijke rol in de 
realisatie van het framework. 

Het framework helpt je om te meten wat je wilt weten en je data daadwerkelijk te gebruiken als basis voor 
effectieve acties die bijdragen aan je doelstellingen. 

Neem contact op

Onze psychologie bepaalt de waarde van cijfers. Hoe zit het met ons, de cijferconsument? 
In Hoofdstuk 6 van ‘Het bestbeluisterde boek ooit (met deze titel)’ van journalistiek platform 
De Correspondent, duikt Sanne Blauw in de psychologie achter ons gebruik van cijfers. 
Al maken anderen fouten, we zijn zelf ook niet onschuldig.

https://open.spotify.com/episode/0JiCQJGzkasx9OwZuKRJak?si=kNDpJke5T0m69BC6YN0Qzg

https://open.spotify.com/episode/0JiCQJGzkasx9OwZuKRJak?si=kNDpJke5T0m69BC6YN0Qzg
https://open.spotify.com/episode/0JiCQJGzkasx9OwZuKRJak?si=kNDpJke5T0m69BC6YN0Qzg&nd=1
https://underlined.nl/contact/
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