
‘Doorlopend meer effect op mijn acquisitie; het DATA-collectief 

brengt me de nieuwe klanten die ik voor de continuïteit nodig heb.’ 

Hans van Leeuwen – Directeur/eigenaar Hamag Magazijninrichting Maassluis 

Krapte op de markt, financiële crisis, gedoe in de 

bouwsector; in de 21 jaar die Hamag Magazijninrichting 

bestaat, heeft eigenaar Hans van Leeuwen het allemaal 

voorbij zien komen. Het was soms hard knokken, maar toch 

wist Hamag zich staande te houden in deze lastige branche. 

En dat is vooral te danken aan de onaflatende inzet in de 

jacht naar nieuwe klanten. Bij magazijn-inrichting draait het 

immers vaak om eenmalige orders. Twee jaar geleden 

ontdekte Van Leeuwen het DATA-collectief, wat hij kort 

daarop uitbreidde met de acquisitietool Website-Leads. 

Sindsdien neemt zijn acquisitie een vlucht. 

Hans van Leeuwen: ‘Een magazijn inrichten doe je niet op 

maandelijkse basis. En met de kwaliteit die wij leveren, kun 

je zomaar veertig jaar vooruit. Dat betekent dat we een 

groot deel van onze klanten niet, of pas na jaren weer terug 

zien. De ervaring leert dat we voor bestaansrecht ieder jaar 

zo’n 35 tot 40% nieuwe klanten nodig hebben. Dat is hard 

werken, zeker gezien de verzadiging in de branche. Mailings 

verzorgen, leads opvolgen, contacten bezoeken; acquisitie is 

bij ons een continu proces, waar ik ook zelf intensief mee 

bezig ben. De afgelopen twee jaar konden we er helaas niet 

genoeg energie in steken, maar gezien de belangen moest ik 

daar snel iets mee. Precies toen kwam ik in contact met 

Remco Dekker, die me vertelde over het DATA-collectief. Ik 

werd getriggerd door de kwaliteit van de adressen en was 

direct enthousiast.’ 

Veel meer effect op mailings 

Als onderdeel van haar marketingstrategie stuurt Hamag een 

aantal keer per jaar een postale mailing naar haar doelgroep. 

Die is heel breed en werd tot 2013 vooral bepaald op basis 

van ‘gezond verstand’. Van Leeuwen: ‘Eigenlijk kan iedereen 

onze klant zijn, dus met bijna 50.000 adressen schoten we 

met hagel. Ook omdat de bestanden waar mee we werkten 

snel verouderden, kwam lang niet alle post goed aan. De 

eerste stap met het DATA-collectief was dan ook het onder 

de loep leggen van ons adressenbestand. Dit werd 

opgeschoond en aangevuld met gevolg dat er veel minder 

adressen overbleven, maar wel met de juiste informatie en 

in interessante branches. We konden direct doelgerichter 

gaan mailen, met minder verspilling en meer effect. Omdat 

ik de juiste persoonsgegevens heb, durf ik nu ook persoonlijk 

te adresseren, waardoor post echt op de juiste plek belandt. 

Eerder kon dat niet, kreeg ik bijvoorbeeld reacties als “Mijn 

vader is al zeven jaar met pensioen…’’ Tja, dan sta je er als 

bedrijf niet mooi op.’ 

Koppeling met Website-leads boost online acquisitie 

Korte tijd nadat Hamag overstapte op werken vanuit het 

actuele DATA-collectief, attendeerden zij Hans van Leeuwen 

op de aanvullende acquisitietool Website-Leads. ‘Een 

geweldige aanvulling op je acquisitiebeleid’ aldus Van 

Leeuwen, ‘zeker voor het vinden van nieuwe contacten. 

Omdat we nu leads rechtstreeks uit onze eigen website 

halen, houd je de vaart erin. We halen overduidelijk meer 

afspraken binnen en komen sneller in contact met bedrijven 

die zich op magazijninrichting oriënteren. Concreet hebben 

we al een groot aantal orders direct te danken aan 

Website-Leads en er lopen steeds offertetrajecten. Een 

continu proces, want Website-Leads filtert voor ons de 

interessante bezoekers eruit en stuurt ons daarvan een 

bezoekersrapport, zodat we meteen gerichte acquisitie 

kunnen inzetten. Zo krijg ik steeds die nieuwe aanwas die in 

onze branche zo hard nodig is, een groot succes!’ 

 

 

 

 

 

Zoveel rendement is de kers op de taart 

Hamag zocht naar een totaaloplossing. De vraag is: hebben 

ze die gevonden? Van Leeuwen: ‘Je kunt het DATA-collectief 

eigenlijk niet vergelijken met andere adresaanbieders. Op 

het eerste gezicht lijkt het veel duurder, zeker als het zoals 

bij ons om een grote bulk adressen gaat. Maar het levert je 

veel meer op. Doordat bestanden actueel blijven en 

persoonsgegevens bevatten, kun je veel gerichter mailen en 

krijg je minder retouren. Alleen al het werk dat je daar mee 

uitspaart, en dan hebben we het nog niet over het 

rendement dat je uit zo’n mailing haalt. Ook het feit dat je 

zelf kunt bijdragen aan de actualiteit van de centrale 

database en daar weer voor beloond wordt, spreekt me aan. 

Dat je door de koppeling met de Website-Leads tool ook 

nog eens directe informatie krijgt over potentiële nieuwe 

klanten, is natuurlijk de kers op de taart. Ik zou niet meer 

anders willen!’ 

Aan de slag?  

Ook aan de slag met het DATA-collectief of Website-Leads? 

Bezoek de website www.datacollectief.nl of neem contact op 

via info@datacollectief.nl.  Bellen voor een vrijblijvende 

afspraak kan via 0880-2028. 

http://www.datacollectief.nl/
mailto:info@datacollectief.nl

