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De wet van Sinterklaas
Er wordt aardig wat geschreven over het fenomeen Big
Data. Wat is dat nou Big Data en waar is het goed voor?
Ik lees marketing publicaties over Big Data waarin er
gesproken wordt over een nieuwe soort van
marketingstrategie, waarbij je door middel van
klantkennis meer gerichte aanbiedingen kan doen.
Technische publicaties geven meer aan dat Big Data een
soort van probleem is, waar een technische oplossing
voor moet worden gezocht. Beide invalshoeken zijn juist.
Big Data is een term voor veel teveel informatie en de
angst en apathie om hiermee om te kunnen gaan.Wie is
hier eigenl i jk goed in? Ik kan maar één 1 00%
succesvolle ondernemer noemen.
Mijn grote voorbeeld van Big Data is Sinterklaas. Deze
goedheil igman kri jgt het ieder jaar voor elkaar om op 5
december alle kinderen in Nederland te verrassen met
een perfect passend assortiment aan cadeautjes. Ik heb
me een groot deel van mijn leven verwonderd hoe die
oude man het voor elkaar kreeg. Ok, hi j had dan wel een
hele batteri j aan personeel en een groepje
hulpsinterklazen, maar je moet dit maar even zien te
organiseren. Wat mij het meest fascineerde was dat
grote boek. Daar stonden dus alle gegevens in, die in de
maanden daarvoor door de luisterpieten waren
verzameld via de schoorstenen, de open klepraampjes
en gecapituleerde ouders.
Vaak kreeg die goedheil igman het ook nog voor elkaar
om mij met 1 cadeautje helemaal gelukkig te maken. Zo
kreeg ik een keer een akoestische gitaar, toevall ig net
voordat ik mijn eerste gitaarles zou kri jgen. Ik kon mijn
geluk niet op.
Na zes jaar studeren en 1 3 jaar marketingervaring is mij
duidel i jk geworden dat Sinterklaas een paar zaken heel
goed voor elkaar heeft.
Al lereerst heeft de man een aardig merk in de markt
gezet, met volop zendti jd op de publieke en commerciële
omroepen. Er is zelfs een kaskrakende bioscoophit over
hem uitgebracht. De merchandising heeft de man keurig
uitbesteed aan de grootgrutters in het land, zonder daar
ook maar een cent aan royalties voor te ontvangen.
Zijn datacollectie is fenomenaal gediscipl ineerd.
Kinderen leggen uit eigen beweging verlangl i jstjes bij de
schoorsteen en geven daarmee toestemming gebruik te
maken van deze gegevens. De Sint beloont dit met een
lekkernij , waardoor de kinderen het wel uit hun hoofd
laten de verstrekte informatie niet op ti jd te updaten. Het
personeel van de goedheil igman verzamelt deze
informatie en legt dit gediscipl ineerd vast, waardoor er
geen wens verloren gaat. Al les gaat naar het
datawarehouse in Madrid, alwaar er dataverri jking
plaatsvindt met onder andere eerder gegeven

geschenken en informatie over het onl ine zoek- en
klikgedrag van deze klanten. De samenwerking met
detai lhandels is daarbij voor beide parti jen al honderden
jaren zeer waardevol.
Sinterklaas gebruikt al leen maar relevante data in het
individuele kindprofiel . Het feit dat een kind een keer zijn
bordje niet heeft leeggegeten hoeft voor het ene kind niet
zo relevant te zijn als voor het andere. Hiervoor gebruikt
de Sint gepersonaliseerde datafi lters, waarbij relevantie
automatisch wordt gescoord. Dat maakt de hoeveelheid
data in het datawarehouse ook behapbaar en het
geautomatiseerd leren van kindgedrag effectief. De Sint
leert dus 24 uur per dag en zeven dagen per week door
niet zelf te bepalen wat relevant is, maar door het
leerproces zelf bepalend te laten zijn.
Dat is voor mijzelf het meest relevante antwoord op mijn
vraag: Hoe kri jgt Sinterklaas dit voor elkaar? Zo dus.
Discipl ine is het toverwoord dat geldt voor de hele
operatie van Sinterklaas. In al le vertakkingen van het
distributieapparaat van de Sint staat discipl ine hoog in
het vaandel. De keerzijde van deze methodiek is dat er
ogenschijnl i jk weinig ruimte is voor eigen creativiteit en
gefl ierenfluit. Dat klopt deels, maar hoe erg is dat? Hoe
creatief vonden we de uitzending van het
Sinterklaasjournaal? Dit is creativiteit gebaseerd op
keiharde kennis van je doelgroep en weten waar
behoefte aan is.
Staat Sinterklaas nu op eenzame hoogte? Nee. Er zi jn
voorbeelden in ons innovatieve Nederland, die tot de
verbeelding spreken. De decennia oude gratis
ansichtkaarten campagne voor toeristen is een bri l jante
DM campagne van Heineken. SNS Bank gooit met
realtime inputgedreven output ook hoge ogen, als het
gaat om relevante klantboodschappen. De volgende stap
is het proactief gebruik maken van de input die 1
seconde geleden is binnengekomen. In Routenet zien
we een parti j die zeer handig omspringt met datacollectie
die ontstaat door verplaatsingen van mensen. Hier
maken niet al leen consumenten dankbaar gebruik van.
Het hele fi leprobleem in Nederland wordt er
langzamerhand mee opgelost.

Is proactief omgaan met Big Data een doorbraak? Ik
denk ik dat het een stap is naar een meer efficiënte
manier van conversaties tussen afnemers en
aanbieders. Leuk is om de vorige zin terug te lezen en je
dan af te vragen wie de aanbieder en wie de afnemer is
bij inputgedreven output. Neem een kijkje in je eigen
organisatie en probeer bij elk klantcontact moment die
vraag te beantwoorden. Succes!
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