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Het DATA-collectief: Wikipedia van adresbestanden 

Leads verzilveren met de 
slimste tool voor uw websites

Website-Leads, waarmee je je online 
bezoekers identi
 ceert, inclusief de 
pagina’s die ze hebben bezocht. 

Als basis de grootste bedrijfsdatabase
Enkele jaren geleden startte Dekker het 
DATA-collectief, naar eigen zeggen de 
grootste gedeelde bedrijfsdatabase van 
Nederland. De database wordt gevoed 
door informatie vanuit de Kamer van 
Koophandel, het Faillissementsregister en 
de deelnemende organisaties. Al met al 
telt het DATA-collectief ruim 2,4 miljoen 
bedrijven, stichtingen en verenigingen 
en 3,6 miljoen bijbehorende contact-
personen.

IP-adressen traceren
Crème de la crème van DATA-collectief is 
de tool Website-Leads, de functionaliteit 
die het mogelijk maakt IP-adressen van 
websitebezoekers te koppelen aan con-
crete bedrijven. Want daar was het in dit 
verhaal immers om begonnen: website-
bezoekers die wél geïnteresseerd zijn, 
maar geen contact opnemen. Van 
die 42 procent potentiële klanten kan 
DATA-collectief zo’n 35 procent op legale 
wijze traceren, aan een concreet bedrijf 
koppelen, en zelfs aan een contactpersoon 
binnen die onderneming. Dekker: “De 
IP-adressen van internetters zijn openbaar, 
maar daaruit kun je niet a� eiden welke or-
ganisatie de website bezoekt. Wij koppelen 
wekelijks zo’n 4.000 IP-adressen; inmiddels 
hebben we er al 700.000 geïdenti
 ceerd.”

Op basis van de geïdenti
 ceerde bedrijfs-
gegevens kunnen gebruikers zeer e� ectief 
acquisitie plegen, aldus Dekker. “Je weet 
één ding zeker: degene die jij gaat bellen, 
kent jou al en heeft zeer waarschijnlijk 
interesse in je product of dienst. Nu is het 
aan jou om je te verkopen.”

Een uur nadat een bezoeker op de 
website is geweest, ontvangt de gebruiker 
een e-mail met daarin alle informatie 
over het websitebezoek. Dekker: “Het 
trechteren van die bezoeken is daarbij een 
interessante functionaliteit, want door het 
instellen van een 
 lter kun je helemaal je 
eigen, persoonlijke pro
 el samenstellen. 
Zijn bezoekers bijvoorbeeld korter dan 
20 seconden op de website geweest, dan 
wordt er geen e-mail gestuurd.” 

het  ONDERNEMERS BELANG  

je bedrijfswebsite irrelevant is. Ze komen 
er per ongeluk terecht, doordat je toevallig 
in de zoekresultaten stond of puur uit alge-
mene nieuwsgierigheid. Er blijft evenwel 
42 procent over aan potentiële klanten die 
mogelijk geïnteresseerd zijn, maar tóch 
geen contact opnemen.” 

Stel je eens voor dat je zou weten wie 
die bezoekers zijn, dan zou je hen alsnog 
kunnen benaderen met een interessante 
aanbieding. Dat kan nu. DATA-collectief 
heeft een unieke tool ontwikkeld, 

 Als er íets belangrijk is, dan is het 
wel om te weten wie je website 
bezoeken, zegt algemeen direc-

teur Remco Dekker van DATA-collectief. 
Veel websitebezoekers, zo redeneert hij, 
zijn potentiële klanten. Echter, om de 
meest uiteenlopende redenen, leidt een 
websitebezoek in weinig gevallen 
uiteindelijk tot een klantrelatie. “Slechts 
3 procent van hen neemt naar aanleiding 
van het digitale bezoekje contact op met 
het betre� ende bedrijf. Uit onderzoek blijkt 
dat ruim 55 procent van de bezoekers van 

De gemiddelde ondernemer investeert een � inke duit in de ontwikkeling 

van z’n website. Hij wil immers gevonden worden. Zodra de website in de 

lucht is, lijkt voor veel bedrijven het belang van ‘online zijn’ te verdampen. 

Terwijl het dán juist begint. Met een slimme tool van DATA-collectief wordt het 

mogelijk snel en e�  ciënt uw potentieel te verzilveren. 

Voorbeeld van een Website-Lead die per email wordt toegezonden

Geachte heer Rademaker,

De heer W.S. Leads van DATA-collectief B.V. heeft 
vandaag om 15:53 uur uw website bezocht. Hierbij 
een overzicht van het bezoek.

DATA-collectief B.V.
Coltbaan 4 C/D
3439 NG Nieuwegein
T: 0800-2028

De heer W.S. Leads
E: ws.leads@datacollectief.nl
M: 06-21231892

home | reclame- en marketingbureau Utrecht15:53:41 18s

AdWords: (Google: “reclamebureau utrecht“)

Donderdag 3 januari 2013

referenties | diverse projecten15:53:59 28s
klanten | overzicht van alle klanten15:54:27 17s
nieuws | nieuwsberichten reclamebureau15:54:44 29s
Contact | contactgegevens15:55:13 10s
Werkzaamheden | reclame utrecht15:55:23 58s
Over ons | Reclamebureau binnenstad Utrecht15:56:21 98s
Algemene voorwaarden

Totale tijd: 00:04:18 Pagina’s bezocht: 8 Score: 40

15:57:59 34s

Bezochte pagina’s



“Er werkt een team van tien mensen dat 
continu alle aanpassingen veri
 eert. 
Daardoor blijft het systeem volkomen 
zuiver.” Daarnaast wordt het systeem 
wekelijks gemuteerd en aangevuld met 
de nieuwste informatie van de Kamer 
van Koophandel. Per maand vinden er 
zo’n 450.000 tot 550.000 mutaties plaats, 
vertelt Dekker. “Ongeveer 24 procent van 
de bedrijfsgegevens en 38 procent van de 
contactpersoongegevens wijzigt jaarlijks. 
Eén op de zeven bedrijven verhuist, er zijn 
faillissementen, werknemers vertrekken en 
telefoonnummers veranderen. Dat kun je 
in je eentje onmogelijk bijhouden, maar je 
wilt wel graag altijd over de juiste gegevens 
beschikken. Met het DATA-collectief beant-
woorden we aan die vraag. We hebben 
inmiddels 6.500 deelnemende bedrijven.” 

Onbeperkt geldig
Behalve credits verdienen, kunnen 
deelnemers ze ook tegen marktcon-
forme tarieven kopen in de online 
shop. Voordelen zijn dat de credits 
onbeperkt geldig blijven en informa-
tie dagelijks wordt geactualiseerd. 
Dekker: “Veel aanbieders van adres-
bestanden verbinden een limiet aan 
het gebruik; je krijgt de gegevens 
bijvoorbeeld een maand ter 
beschikking en daarna moet je 
weer bijbetalen. 

Daarnaast gebeurt het niet zelden dat er 
pakketten worden verkocht van 2 miljoen 
adressen. Ik vraag me af wat je met zoveel 
adressen moet. E  ̈ ciënt acquireren begint 
met een nauwkeurige selectie. Als je doel-
groep bestaat uit vorkheftruckbedrijven, 
dan heb je aan 7.000 contactgegevens meer 
dan voldoende. Ik zeg weleens gekscherend: 
als je grasmaaiers wilt verkopen, moet je 
niet in de Bijlmermeer beginnen.”

Mijn DATA-collectief is verder een slimme 
tool voor optimaal relatiebeheer. Zo kunnen 
gebruikers aangeven dat ze bij bepaalde 
wijzigingen in hun klantenbestand een 
melding willen ontvangen. Bijvoorbeeld 
wanneer een medewerker stopt bij een 
bepaald bedrijf. Dekker: “Stel, je doet al twee 
jaar je uiterste best om bij een bedrijf binnen 
te komen, maar door het hoofd inkoop word 
je om onduidelijke redenen stelselmatig 
geweigerd. Op het moment dat hij of zij niet 
meer werkzaam is voor de organisatie, krijg 
je een melding. Dat betekent dat er voor jou 
nieuwe kansen lonken.”

Tijd en geduld
Leads omzetten in relaties vraagt tijd en 
geduld, weet Dekker uit ervaring. Het DATA-
collectief is daar op ingericht. “Bedrijven die 
een mailing de deur uit doen, verwachten 
soms binnen tien minuten allerlei reacties. 
Zo werkt dat niet, je moet iets opbouwen. 
In Mijn DATA-collectief kunnen deelnemende 
bedrijven zeer gedetailleerd hun klant-
historie bijhouden. Gepleegde telefoontjes, 
verstuurde mails, websitebezoeken en 
noem maar op kunnen op één sheet worden 
getoond. Met al deze functionaliteiten en 
toepassingen biedt het DATA-collectief een 
frisse, nieuwe kijk op marketing en sales.”

DATA-collectief plaatst geen cookies, 
benadrukt Dekker in het kader van de 
vorig jaar ingevoerde cookie-wetgeving. 
“We identi
 ceren surfers enkel en alleen 
op basis van een IP-adres. Bovendien wordt 
re-marketing in de regel als storend ervaren. 
Overigens identi
 ceren we alleen bedrijven; 
particulieren vallen buiten onze doelgroep.” 

Mijn DATA-collectief
Op zich is Website-Leads een ultieme 
oplossing voor de soms barre zoektocht 
naar nieuwe leads. Maar daarnaast biedt 
DATA-collectief via de applicatie ‘Mijn 
DATA-collectief’ toegang tot bovenge-
noemde 2,4 miljoen bedrijven, stichtingen 
en verenigingen en 3,6 miljoen bijbeho-
rende contactpersonen. 

Gratis applicatie
De applicatie ‘Mijn DATA-collectief’ is 
gratis, legt Dekker uit. “Gegevens zijn vrij 
te bekijken. Zodra je gegevens gaat down-
loaden, ga je betalen. Een download kost 
één credit. Het leuke is dat je zulke credits 
ook zelf kunt verdienen door bijvoorbeeld 
verouderde gegevens te corrigeren of 
andere mensen aan te melden voor Mijn 
DATA-collectief. Het systeem lijkt in die zin 
op de open source-encyclopedie Wikipedia. 
Je bouwt samen aan de mooiste database.” 
Maakt dat het systeem niet gevoelig voor 
fraude? Volgens Dekker niet. 
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DATA-collectief

Coltbaan 4 C/D

3439 NG Nieuwegein

T 0800 - 20 28

info@datacollectief.nl

www.datacollectief.nl

www.websiteleads.nl

Remco Dekker: “Een websitebezoek leidt slechts in weinig gevallen tot een klantrelatie”


