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Marketingdag nov. 2019

• Wenseninventarisatie

• Tonen ontwikkelingen

• Discussie



Gecategoriseerde inventarisatie 1

Uitleg/formulering

•Manager 
verduidelijking

•Sanity checks 
inbouwen

Online inschrijven

•Verbetering 
onboarding proces

Ticket/Online

•Redirect na aankoop 
tickets (analytics)

•Kortingscodes

Koppelingen

•RestApi voor 
koppelen met 
externe partijen

•E-mandate

•Donateursmodule 
iDeal

•Digitale pas

•Export 
mogelijkheden Wise

Overstijgend

•Gebruikersrechten

•Hoe bereik/betrek je 
bezoekers

•Klant volgen ongeacht 
systeem

•Niet alleen bieb, maar 
ook kunst & cultuur

•Van strategie naar 
praktijk

•Keuzestress (keuzes 
maken)

•Meer naar gebruikers 
i.p.v. leden

•Kwaliteit van data

•Kill your darlings

•Loyaliteitscampagne, 
ledenbehoud



Gecategoriseerde inventarisatie 2

Klantlabels

• Interesses (via mijn 
menu) koppelen aan 
klantlabels

Triggers

• Flexibele triggers op 
kunnen voeren

• Gebruikersgemak, drag 
& drop

Plannen

• Zelf verzenddatum + tijd 
direct mail kunnen 
aangeven

Marketing+

• Whatsapp

• Integratie nieuwe 
features in MWB

Nieuwsbrief

• Nieuwsbrief online 
kunnen onderhouden

• Personaliseren 
(aanhef/aanspreekvorm)

• Frequentie zelf kunnen 
laten kiezen

• Artikelen op basis van 
kenmerken tonen

• Inschrijven niet leden

• Mobile friendly

• A/B testen

Rapportages/Selecties

• Betrouwbare selecties 
nieuwsbrief

• Alle rapportages via 
workbench

• Selectie op alle 
combinaties van velden

• Export van selecties 
mogelijk (workbench)

• Conversie / follow up

• Doorklikken tot en met 
klantniveau

• CTR per link

• Rapportages DM kunnen 
vergelijken

• Inzage hardbounces

• Conversion cookies



Recent ontwikkeld of reeds mogelijk

• Digitaal machtigen bij online inschrijven (versie 6.6.1)

• Artikelen op basis van kenmerken tonen is reeds mogelijk
– voor meer informatie zie de handleiding op de site (versie 6.5.2)

• Inschrijven niet leden is reeds mogelijk
– voor meer informatie zie de handleiding op de site (versie 6.5.2)



Focus op verdere ontwikkelingen
Koppeling

•Exportmogelijkheden Wise

•RestApi

Triggers

•Handmatig samenstellen triggers

Plannen

•Kunnen inplannen DM

Rapportages/selecties

•Conversion cookies

•CTR per link

Nieuwsbrief

•Artikelen op basis van kenmerken 
tonen

•Inschrijven niet leden
•Mobile friendly

Marketing+

•Integratie nieuwe features



Acties

• Opzet handmatig samenstellen triggers: met gebruikers 

via Webex (feb. 2020)

• Met gebruikers, uitwerking en afstemming op 

focusgebieden

• Intern binnen OCLC prio bepaling, planning zal gedeeld 

worden zodra er meer bekend is.



We willen iedereen 

bedanken voor de 

aanwezigheid. 

Tevens bedankt voor 

alle waardevolle 

input!


