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Welkom!



Jouw Notities

Jouw Workshop Toolkit
Wil jij je data gedreven Customer Experience programma een stuk verder brengen? Kom alles te weten 

over het Insights Framework en laat je inspireren door praktische voorbeelden van a.s.r. & Schiphol. 

Waar zitten de verbeteringen die impactvol zijn voor jou? 

Insights Framework

Bekijk ook alvast: 



Voorbeeld dashboard
Krijg meer grip op CX metrics, KPI’s en besturing voor verbetering. Bekijk het voorbeeld dashboard.

Maak je eigen canvas!
In kleine groepen gaan onze expert met jou aan de slag zodat je jouw eigen canvas kunt maken!

Bedankt voor je deelname, wil je meer informatie of direct met 

ons in contact komen dan kun je ons bellen op 073-3030290 
of bezoek onze website underlined.nl



pvko.nl

JET KANTERS
Jet, Analytics Consultant, houdt zich bezig met Customer Experience vraagstukken. Ze legt daarbij de focus op 

de feedback die klanten geven aan de organisaties. Naast klantgedrag is feedback een waardevolle aanvulling 

om de beweegredenen van de klant écht te begrijpen. Jet helpt klanten om klantfeedback optimaal in te zetten 

om verbeterpotentieel te ontdekken. Dit doet ze o.a. met behulp van het text mining product van Underlined.

JORGEN BILLIET
Jorgen is bijna een jaar voor Underlined aan de slag. Als Senior Consultant houdt hij zich bezig met zowel de 

interne Underlined processen als CX klantprojecten. Jorgen heeft ruime ervaring aan bureauzijde op het gebied 

van CRM, campagnemanagement en CX. Hij heeft als Senior Campagnemanager vijf jaar gewerkt bij Merkle 

Nederland. Naast bureau ervaring heeft hij ruime ervaring in retail. Bij IKEA Nederland is hij betrokken geweest 

bij de opzet en implementatie van het IKEA FAMILY loyalty programma.

MAX WERKHOVEN
Max is actief als CX consultant bij Underlined. Hij werkt voor mooie merken in B2C en B2B om hen te helpen 

meer waarde te halen uit CX programma’s, door data gedreven aan de slag te gaan. Daarnaast spreekt Max 

regelmatig op universiteiten en hogescholen om studenten te enthousiasmeren over Data Driven CX.

THEO VAN DER STEEN
Theo, Directeur van Underlined, is actief met het opzetten en begeleiden van data driven methoden om 

impactvol te verbeteren in klantbeleving. Hij verzorgt regelmatig gastcolleges bij o.a. Nyenrode en het JADS. 

Daarnaast werkt hij samen met de JADS universiteit voor continu onderzoek en nieuwe leercontent op het 

gebied van Artificial Intelligence. Theo heeft meerdere nominaties ontvangen voor zijn werk in CRM en CX, 

zoals voor MOA insights professional van het jaar.

Donderdag 22 april 2021

Sprekers

Workshop

Welkom bij de Workshop Online: In 4 stappen naar Data Driven Change met jouw CX ActionBoard
  • Verheug je om onder leiding van experts in het data driven CX vakgebied aan 
   jouw CX Insights Framework te werken
  • Met voorbeelden van organisaties die je voorgingen zoals a.s.r. & Schiphol
  • Ga zelf aan de slag met het CX Data Canvas
  • Dit zijn jouw workshop-begeleiders: Jet, Theo, Jorgen & Max

Programma
14:55-15:25 Intro Theo en voorbeelden van het Insights Framework a.s.r. & Schiphol driver resultaten, 
  waar zitten de verbeteringen die impactvol zijn?
15:25-15:55 Oefening vooraf ingevulde canvas
15:55-16:00 Pauze
16:00-16:30 Deep-dive textmining, drivers & dashboard
16:30-16:55 Oefening Dashboard
16:55-17:00 Afronding
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