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Inleiding 
 
Geen enkel bedrijf kan om een actuele klantendatabase heen. Actuele data zijn van belang voor dagelijkse processen, zoals het  versturen van 

reclamemateriaal naar het juiste adres. Om marketingacties te laten slagen is het van belang dat er gewerkt wordt met actuele data. Veel organisaties 

realiseren zich niet dat hun database ernstig vervuild is, totdat ze te maken krijgen met veel postretouren, e-mailbounces  of  verspilde tijd van belacties. 

Een vervuilde database kost al snel duizenden euro’s per jaar en dat is weggegooid (marketing)geld. 

 

Data verouderen snel: bedrijven verhuizen, fuseren, worden opgeheven of veranderen van naam. Contactpersonen veranderen van baan of gaan met 

pensioen. Al na 1 maand is een bestand met 6% vervuild en na een jaar zijn data zo erg verouderd dat het eigenlijk geen zin meer heeft om die data te 

gebruiken voor marketingacties.  Het DATA-collectief voert maandelijks 450.000 tot 550.000 mutaties uit  voor een schone database waar inmiddels zo’n 

10.000 deelnemers van profiteren.  Dát is de kracht van het DATA-collectief, want waarom zou iedereen zijn eigen database opzetten en bijhouden?  

Dit is de basis geweest voor de start van DATA-collectief Groep B.V. Het DATA-collectief is een gedeelde database, waar alle deelnemers onbeperkt uit 

mogen putten. Inmiddels is er online applicatie die zeer gebruiksvriendelijk is en open staat voor iedereen die eraan wil deelnemen. 

 
 
 

De mooiste database van Nederland 

Het DATA-collectief is de grootste gedeelde bedrijfsdatabase van 

Nederland en wordt gevoed  door informatie van de Kamer  van 

Koophandel, het Faillissementsregister en de deelnemende 

organisaties. De gegevens van ruim 2,7 miljoen bedrijven, 

stichtingen en verenigingen en hun 3,6 miljoen bijbehorende 

contactpersonen zijn er in opgenomen. Met behulp  van unieke  

technologieën screent het DATA-collectief de gegevens continu  

op actualiteit en werkt ze waar nodig bij. 

 
Uniek marketinginstrument 

Met het DATA-collectief kunnen bedrijven hun database 

verrijken, vergroten en up-to-date houden. Behalve  gegevens 

opvragen vanuit het systeem, kunnen deelnemers er ook 

gegevens aan toevoegen. Dankzij de continue actualisatie van 

gegevens en opties  als het maken van doelgroepselecties en een 

uitdienstmelding bij interessante contactpersonen, is het DATA-

collectief bij uitstek  geschikt als marketingtool voor acquisitie. 

 
 

Mijn DATA-collectief 

Oorspronkelijk werd het DATA-collectief ontwikkeld  door WinRIS 

Nederland B.V., ter aanvulling op het eigen CRM-systeem. Om het 

voor een zo breed  mogelijk  publiek toegankelijk te maken, is 

toegewerkt naar  een systeem dat te koppelen is aan iedere  

database* en ongeacht het gebruikte CRM-systeem in staat is de 

gegevens up-to-date te houden, inclusief de wijzigingen  en 

toevoegingen die de gebruiker in zijn eigen applicatie  maakt. Van 

daaruit ontstond vervolgens een webbased variant, waarin  de 

gebruiker vrijuit kan werken  met de beschikbare informatie: Mijn 

DATA- collectief.  

 

Mijn DATA-collectief wordt nu al gezien  als de Wikipedia  voor 

bedrijfsgegevens. Met een steeds sterker  groeiend aantal 

deelnemers en mogelijkheden zijn de toekomstverwachtingen dan 

ook hooggespannen en is Mijn DATA-collectief klaar om de markt te 

veroveren. 

*Zie ook Technische achtergrondinformatie op pag. 21.
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Historie 
 

WinRIS-gebruikers krijgen beschikking over dynamische database 

In 2003 biedt WinRIS Nederland haar  CRM-gebruikers voor het eerst  de beschikking over 

een database, met daarin  alle bedrijven en instellingen in Nederland. Met de K.v.K. wordt 

hiertoe  een overeenkomst gesloten voor wekelijkse actualisatie van de basisgegevens. 

 
Downloaden naar  eigen database 

Dankzij de onderlinge koppeling van beide systemen, konden WinRIS-gebruikers vanaf 

nu eenvoudig basisinformatie van gewenste bedrijven rechtstreeks via het internet 

downloaden naar  hun eigen database. Daarbij  werd meteen het unieke  

datacollectiefnummer in hun eigen database opgenomen en voorzien  van een 

label: 
 

 

 
 

Bedrijven  rechtstreeks downloaden naar  eigen database, inclusief label 
 
 

Vervuilde database verleden tijd 

Door het label werd voor gebruikers bij een zoekopdracht meteen zichtbaar welke 

bedrijven zich al in hun eigen database bevonden. Hiermee werd meteen een groot  

probleem ondervangen: vervuiling van de database door dubbele gegevens. 

 

Uitwisselen  van mutaties 

Daarnaast konden gebruikers dagelijks  alle mutaties van de bedrijven in hun 

database binnenhalen en eigen mutaties weer terugsturen aan de WinRIS Update  

Service (WUS). Na interne controle  van de aangeboden mutaties, werden deze 

vervolgens door de WUS weer beschikbaar gesteld aan alle andere deelnemers.  

 
Inzichtelijke  rapportages 

Uitvoerige rapportage vanuit WinRIS maakte het aantal gemuteerde velden en de 
voordelen voor de WUS-gebruiker meteen zichtbaar: 

 

 
 

Uitvoerige  WinRIS-rapportage
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Evenals welke mutaties zijn doorgevoerd en wanneer: 
 

 
 

Duidelijk mutatie-overzicht 
 

 
Uitbreiding  van de database met  contactpersonen 

Omstreeks 2007 vindt een belangrijke, commercieel interessante  ontwikkeling plaats:  door 

het toevoegen van contactpersonen aan de database, kunnen vanaf nu niet alleen 

bedrijfsgegevens, maar ook de bijbehorende contactpersonen worden  gedownload naar  

de eigen database. Met deze unieke  toevoeging besparen gebruikers in hun 

marktbenadering veel tijd met het vinden van de juiste contactpersoon: 

 

 
Rechtstreeks toegang tot contactpersonen 

Uitwisselen  van contactpersonen 

Wanneer de gebruiker in zijn database nog niet beschikt over de gewenste functionaris,  

dan kan deze vanuit de WUS rechtstreeks worden  toegevoegd. Aanwezige  contactpersonen 

die nog niet bekend zijn in de WUS, kunnen op hun beurt  weer aan het systeem worden  

aangeboden. Hiermee verdient de gebruiker niet alleen downloadcredits; ook kan de 

aangeboden contactpersoon vanaf nu door alle andere deelnemers up-to-date worden  

gehouden. 

 
WinRIS Update  Service  wordt DATA-collectief 

Na een verzoek van het projectmanagement van Microsoft om ook vanuit Microsoft 
Dynamics een koppeling te maken met de WUS-database, werd in 2008 besloten de 
database niet langer alleen beschikbaar te stellen aan WinRIS-gebruikers. Vanaf nu kon elke 
leverancier zijn softwarepakket koppelen aan de database, vanaf nu geheten DATA-collectief.  
 
 
De achterliggende gedachte voor deze omslag was dat de brandstof (data) die we leverden 

aan de WinRIS-gebruikers ook zeer waardevol is voor andere informatiesystemen. Nu we 

bovendien beschikten over een technische voorsprong, moesten we die ten volle 

benutten. Meteen ook werden in het DATA-collectief gemakkelijke, gratis interfaces 

gebouwd, zodat men op een Google-achtige manier de database kon doorzoeken: 

 

 
Eerste  gratis  userinterface
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DATA-collectief Assistant voor Outlook 

Om het DATA-collectief meer  naamsbekendheid te geven  en het aantal  mutaties te 

verhogen, werd in 2009 een directe  koppeling gebouwd voor Outlook  2007: de DATA-

collectief Assistant voor Outlook  (DCOLA). Middels deze applicatie  kunnen interessante 

contactpersonen rechtstreeks worden  overgenomen in het eigen adresboek. 

 
Zoekbalk  in Outlook 

Na installatie van de DCOLA verschijnt onderin de knoppenbalk van Outlook een knop, die 
als hij wordt aangeklikt een zoekveld  toont  waarin  de zoekopdracht kan worden  ingevuld: 

 

 
 

DATA-collectief door middel van  zoekbalk geïntegreerd in Outlook 
 
 

Direct na het starten van de zoekopdracht worden in slechts 0,1 seconde twee 
bedrijven gevonden uit de ruim 2,3 miljoen bedrijven: 

 
 

 
 

Helder overzicht  van zoekresultaat 

 

 
Links in het scherm zijn de gevonden bedrijven zichtbaar en aan de rechterkant staan 

direct de bijbehorende contactpersonen en hun functie. Door op het gewenste bedrijf te 

klikken, worden direct alle details op zowel bedrijfs- als contactpersoonsniveau zichtbaar:  

 

 
 
Informatie op detailniveau 
 

 
Controleren eigen gegevens 

Het eerste dat men  na installatie  van de DCOLA doet, is meestal het controleren van de 

eigen gegevens. Mochten deze er niet correct  instaan, dan is meteen zichtbaar hoe 

deze zijn aan te passen en dat men  daarvoor wordt beloond  in de vorm  van credits:
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Contactpersonen toevoegen 

Wanneer men een contactpersoon wil toevoegen aan de eigen adreslijst in Outlook, dan 
klikt men  op de knop: 
 

  

 

Tegen afboeking van één credit wordt de betreffende contactpersoon vervolgens direct  

toegevoegd: 

 

 
 
 
Direct alle informatie zichtbaar 

In Outlook  is nu direct alle informatie zichtbaar en dus te gebruiken voor het versturen van 

een e-mail  of telefonisch contact. Eventuele notities  kunnen hier meteen ook eenvoudig 

worden genoteerd: 

 

 
 
Alle gegevens overzichtelijk  op één plek 

 
 
 

Het DATA-collectief  nu 
 

 
Volop  in ontwikkeling 

Vanaf het eerste  vertrekpunt in 2003 is het DATA-collectief continu in ontwikkeling 

geweest. Oorspronkelijk bedoeld  ter ondersteuning aan CRM-gebruikers, groeide het uit 

tot een breed inzetbaar, op zichzelf staand  marketinginstrument. Het succes  van de 

DCOLA  onderstreepte nogmaals de behoefte vanuit  de markt  aan actuele  

bedrijfsinformatie. Gekeken naar de huidige trends, lag er nog één grote  doelgroep 

binnen  handbereik: de CRM-  en Outlookonafhankelijke internetgebruiker. 

 
Mijn DATA-collectief 

2010 stond volledig  in het teken van de ontwikkeling van een webbased variant  op het 

DATA-collectief,  met voor de gebruiker als voornaamste doel gemakkelijk een eigen  

database op te kunnen zetten, volledig bereikbaar via het internet. Geen gedoe dus 

met installaties, fiiirewalls of toestemming van de ICT-afdeling. Zo werd Mijn DATA-

collectief geboren.  Met een - door een eigen wachtwoord beschermd- gratis  account op 

deze website, krijgt  de gebruiker toegang tot de basisgegevens van alle bedrijven in 

Nederland.  

 
Doelgroepselecties 

Mijn DATA-collectief is volledig  ingericht  op het maken van doelgroepselecties. Interessante 

bedrijven of contactpersonen kunnen direct  worden gedownload naar de eigen  database, 

waarna ze onbeperkt mogen  worden gebruikt. Indien  gewenst, houdt  het DATA-collectief ze 

automatisch actueel.
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Gebruiksvriendelijk en efficiënt 

Om Mijn DATA-collectief zo toegankelijk mogelijk  te maken, is veel tijd geïnvesteerd in de gebruiksvriendelijkheid van de website.  Nadat  de gebruiker heeft ingelogd,  legt het 

beginscherm op een eenvoudige manier uit hoe men  doelgroepselecties kan maken. Rechts  bovenin  ziet de gebruiker meteen ook onder  welke naam hij is ingelogd  en wat zijn 

actuele  creditsaldo is.
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Bepalen  van doelgroepen 

Vanuit het opstartscherm kan men  eenvoudig een doelgroep gaan  uitfilteren. Links 

in het scherm kunnen we selecteren op Branches, bijvoorbeeld alle zakelijke 

dienstverlenende bedrijven: 

 

 
 

Selecteren op branche(s) 

Verder  uitfilteren 

Wanneer men  alleen in een bepaalde plaats  of regio wil zoeken  (bijvoorbeeld  

Amsterdam en Amstelveen), dan kan dit uitgefilterd  worden  met behulp  van het 

selectiecriterium  Regio’s: 

 

 
 

Selecteren op vestigingsplaats of postcode
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Tot slot kunnen aan de selectie nog Bedrijfskenmerken worden meegegeven, bijvoorbeeld 
alleen alle B.V.’s of N.V.’s met meer  dan 50 werknemers: 

 

 
 

 
Selecteren op bedrijfscriteria

Selecteren op contactpersooncriteria 

Bedrijven kunnen getoond worden op basis van contactpersoonscriteria. 

Er kan per functie geselecteerd worden en met of zonder e-mailadres.  
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Resultaat 

Als eindresultaat laat de gemaakte selectie alle bedrijven en functionarissen zien die aan de ingevoerde criteria  voldoen: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er wordt direct zichtbaar welke 

adressen al in uw bezit zijn (deze zijn 

groen gemarkeerd) en welke nog niet in 

uw bezit zijn (wit gemarkeerd). Er kan 

vervolgens gemarkeerd worden of 

bedrijven interessant, niet interessant 

of reeds klant zijn. 
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CRM-functionaliteiten 

DATA-collectief heeft een aantal  CRM- 

functionaliteiten. Zo kunnen bijvoorbeeld per 

bedrijf notities gemaakt en opgeslagen worden 

en kan men bij bedrijven die men  later 

nogmaals wil benaderen een zogenaamde 

terugbelactie aanmaken. Met deze uitbreiding 

van het dienstenpakket wordt Mijn DATA-

collectief nog aantrekkelijker gemaakt voor de   

gebruiker. 

 

Het aanschaffen van de selectie 

Vanuit de getoonde resultaten kan men  

eenvoudig aangeven welke bedrijven en 

contactpersonen men wel of niet wil 

downloaden. Dit kan zowel een hele selectie  zijn 

als informatie op microniveau. Eenmaal 

aangeschaft, mogen de gegevens onbeperkt 

worden gebruikt. De gebruiker bepaalt dus 

helemaal zelf welke gegevens voor hem  

interessant zijn en betaalt alleen voor die 

informatie. 

 

Downloadcredits 

Voor gegevens die men onttrekt aan het DATA-collectief betaalt men één credit per record.  Wanneer men  mutaties aanbiedt, dan ontvangt men hier per uniek  record  één credit voor.  

Credits  aanschaffen kan op drie verschillende manieren: door credits  te bestellen in de webshop. door zelf mutaties aan te bieden, of door Mijn DATA-collectief bij anderen aan te bevelen 

via de Tell-a-friendbutton:  

 

 

 
 



14 
 

 

 

 

Uitdienstalert 

Om de marktbewerking makkelijker te maken is in Mijn DATA-collectief de 

uitdienst- alert ontwikkeld. Zodra uw contactpersoon uit dienst gaat, kunt u direct  

contact opnemen met zijn opvolger om alsnog die felbegeerde afspraak te maken!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualisatie  van de bestanden 

Het DATA-collectief biedt de gebruiker de mogelijkheid om door hem  aangeschafte 

bestanden automatisch te actualiseren. Eenmaal aangeschaft, verouderen de data 

vrij snel en zijn daardoor meteen al minder waard. Hoe klein of groot ook, de echte winst 

zit hem niet in de omvang, maar de actualiteit van je database. Verkeerde aanhef of 

adressering, tijdrovende belacties, postretouren en e-mailboucers: vervuilde 

adressenbestanden zijn een bron van irritatie en verspilling van tijd en geld.      

 

Uitdienst-alert is geactiveerd 
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Opschonen en verrijken van bestanden (matchtraject) 

Het doel van een matchtraject is om een bestaande database met bedrijven en contactpersonen  

te koppelen aan het DATA-collectief. Dit proces is veelal het startpunt voor het corrigeren, verrijken  

en/of aanvullen van deze informatie. De klant ontvangt vervolgens een rapportage met daarin de aantallen  

gematchte bedrijven en contactpersonen, en een Marktpenetratie- en Marktpotentieelanalyse (MPA/MPO).  

Alle opgeschoonde en verrijkte data worden opgeslagen in het Mijn DATA-collectiefaccount van de klant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marktpenetratie-/Marktpotentieelanalyse 

Een analyse van de eigen database en een analyse van de totale database 

van het DATA-collectief. Wanneer ervoor gekozen wordt om met het 

DATA-collectief te gaan werken, beginnen we met het matchen van de 

database van de klant met de database van het DATA-collectief. Dankzij 

deze koppeling kunnen wij exact zien welke gegevens er reeds in het bezit 

zijn van de klant en waar de klant nog informatie mist die voor hem 

waardevol kan zijn. Aan de hand van die informatie kunnen wij een analyse 

maken van zijn positie in de markt. Zo vertellen wij de klant hoe hoog de 

marktpenetratie van de organisatie is en welk potentieel er in zijn branche 

te behalen is.  
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Webtracking 

Met een  website verwachten ondernemers potentiële klanten binnen te halen. 

Toch nemen niet alle prospects contact op, terwijl ze vaak wel geïnteresseerd zijn. 

Hoe weten ondernemers dan wie hun websitebezoekers zijn en hoe komen ze 

(alsnog) in contact met hen? Met webtracking van Website-Leads kan voor de 

gebruiker zichtbaar gemaakt worden welke bedrijven zijn website  

hebben bezocht en welk pad zij daarbij  gevolgd  hebben. Deze kostbare 

informatie zal de gebruiker uitnodigen om dagelijks  gebruik te maken van 

Mijn DATA-collectief. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer een relevante bezoeker de website van de klant bezoekt, maakt Website-Leads hiervan ook een bezoekersrapport per 

e-mail. In dit bezoekersrapport levert Website-Leads o.a. de volgende gegevens: bedrijfsnaam, contactpersoon, adres, 

vestigingsplaats, financieel rapport van het bedrijf, website, e-mailadres, telefoonnummer(s), bezochte websitepagina’s en 

duur van het websitebezoek. 

De gegevens uit het  bezoekersrapport hebben de deur opengezet; de potentiële klant kan direct benaderd worden en er kan 

ingesprongen worden op diens specifieke wensen. Grote kans dat een telefoontje geld waard is! 

 

Geen tijd of gebrek aan kennis om de eigen leads op te volgen? Dan kan er een Personal  Sales Assistant (PSA) ingeschakeld 

worden! 

 

Overzicht van geïnteresseerde bedrijven middels webtracking in Mijn DATA-collectief 
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Personal Sales Assistant (PSA) 

PSA-Professional is nummer 1 in commerciële 

dienstverlening. Wij zorgen graag voor meer omzet en 

meer nieuwe klanten in minder tijd. Hoe we dat doen? 

Met behulp van een Personal Sales Assistant (PSA).De 

inzet van een PSA zorgt voor zowel een omzetgroei op 

korte termijn als een constante stroom van nieuwe 

potentiële klanten. De garantie op deze blijvende groei 

maakt PSA-professional uniek! 

 

Een PSA neemt de volledige marktbenadering uit 

handen. Zij ondersteunt de klant 1-op-1 in zijn acquisitie 

en genereert een constante stroom aan afspraken. Om 

de klant goed te kunnen ondersteunen mag zij 

onbeperkt gebruik maken van adres- en 

contactpersoonsgegevens uit het altijd actuele DATA-

collectief. Daarnaast kan zij de opt-ins voor de e-

marketing verzorgen (volgens de geldende wettelijke 

normen). Benaderde bedrijven die ‘nee’ verkopen, gaan 

dankzij de alertfunctie in het DATA-collectief niet 

verloren: zodra een persoon van functie wisselt of uit 

dienst gaat, waagt de PSA meteen een nieuwe poging.  
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Online Marketing Workshop: Google Star Deal 

Wees een ster in Google en versla uw concurrenten! 

Ondernemers steken veel tijd in hun website. Toch is het lastig om in  de zoekmachines bovenaan  

te komen staan. Zeker wanneer de concurrenten ook kennis hebben van SEO. 

 

Onze kennis geven wij door in de  vorm van onlinemarketing workshops. Deze workshops zijn 

alleen toegankelijk voor directieleden. Wij willen onze klanten graag laten zien hoe ook zij   

bovenaan in de zoekresultaten van Google kunnen komen.  

 

Om deze kennis door te geven hebben wij een succesformule bedacht om continu hoog mee te  

scoren in Google en concurrenten het nakijken te geven.  

 

Nummer 1 in Google 

Als voorbeeld nemen wij ons zoekwoord ‘online marketing workshop’. Binnen  enkele weken 

stonden wij al op nummer 1 in Google met het zoekwoord ‘online marketing workshop’. Bovendien 

verschijnen wij met sterren in Google en vragen onze concurrenten zich af hoe dit mogelijk is.  

 

Deze formule geven wij door aan onze klanten. Voor meer online success nemen wij onze klanten  

mee in de wereld van onlinemarketing en vertellen over SEO, Star Ratings, de impact van positieve  

klantfeedback en hoe deze te krijgen, conversieoptimalisatie, Adwords en leadgeneratie.  

Dit gebeurt in een select gezelschap van max. 6 deelnemers per keer. Optioneel kan er gekozen 

worden om een in-house SEO- specialist van DATA-collectief één dag in te huren op locatie voor een 

een-op-een onlinemarketingconsult. 
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Plannen voor de toekomst  
 

Veroveren van de markt 

Nu Mijn DATA-collectief stevig in zijn schoenen staat, is het tijd om de markt te veroveren. De eerste stap naar publiciteit 

is al gemaakt. Via beurspromotie, e-marketing, Google Adwords,  folderverspreiding, socialmediacampagnes en tell-a-

friendacties wordt hard  gewerkt aan het vergroten van de naamsbekendheid. Het aantal  deelnemers aan het DATA-

collectief groeit  gestaag en zal naar  verwachting exponentieel toenemen. 
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Kansen  voor franchisnemers 
 

Mijn DATA-collectief is een uniek online-

concept dat i n  d e  zakelijke markt een 

brede  doelgroep bedient. De actuele  

data,  functionaliteiten  en 

gebruiksvriendelijkheid maken dat het 

bij de gebruikers direct aanslaat. 

Hierdoor  breidt  het aantal  deelnemers 

zich als een olievlek uit en heeft het zijn 

waarde nu al bewezen.  

 
Meegroeien met DATA-collectief Groep B.V. 

Zowel nationaal als internationaal liggen er volop kansen die het DATA-collectief graag wil 

aangrijpen. Bovendien kan de techniek in een later stadium behalve  voor business-to-

business ook worden  toegepast op consumentenmarketing. Om snel te kunnen groeien 

in de markt worden  op dit moment franchisenemers aangetrokken die willen meeliften 

op het succes.  

 

Huidige verdienmodellen 

Franchisenemers kunnen vanuit hun eigen regio producten en diensten van het DATA-

collectief promoten. Het DATA-collectief leunt daarbij op meerdere verdienmodellen: 

1. het aanbieden van downloadcredits via directe verkoop dan wel via de webshop 

2. het aangaan van actualisatiecontracten 

3. het opschonen en verrijken van de eigen database van de gebruikers  

4. het aanbieden van een Personal Sales Assistant (psaprof.nl)  

5. het aanbieden van webtrackingberichten van Website-Leads (websiteleads.nl) 

6. het aanbieden, verzorgen en ondersteunen van (e-)marketingacties, SEO en online 

marketing workshops 

 

 

Technische achtergrondinformatie 
 

 
DATA-collectief en het BackOfficesysteem van de klant 

Het DATA-collectief is zo ontworpen, dat het koppelbaar is met iedere  database of CRM- 

systeem. Hierdoor  zijn de gebruiksmogelijkheden onbeperkt en voor iedereen inzetbaar. 

Aangekochte lijsten met bedrijven en personen kunnen worden  vastgelegd op de DATA- 

collectiefserver, maar de eigen database kan meteen ook worden  gematcht met die van 

het DATA-collectief. Hierdoor ziet de gebruiker meteen met welke nieuwe bedrijven zijn 

doelgroep is uitgebreid.  

Via een speciaal  ontwikkeld  ‘import-/exportplatform’ kan het DATA-collectief gegevens 

uitwisselen en op die manier uiterst  nauwkeurig de informatie uit het eigen 

BackOfficesysteem up-to-date houden (actualiseren), zonder  dat daarbij  gegevens 

verloren  kunnen gaan. 

 
Matchen 

De inhoud  van de eigen database wordt aangeboden aan het DATA-collectief en 

geïmporteerd in een speciale  tussendatabase. Ieder aangeleverd record  krijgt hierbij 

een unieke  code mee,  ter identificatie  aan het record  in de eigen database. Dit is 

essentieel om de data  later te kunnen actualiseren. Vervolgens worden de data  

aangeboden aan de match-engine van het DATA- collectief. 

 
Automatische match 

Op basis  van een uitgebreide set van vergelijkingsregels wordt bij elk bedrijf en elke 

contactpersoon het corresponderende record  in de DATA-collectiefdatabase gezocht. 

Deze zoektocht levert géén,  één of meerdere potentiële resultaten op. Afhankelijk van 

deze resultaten kan de match-engine drie beslissingen nemen: 

1. Het record wordt automatisch gematcht (het bedrijf is daarmee gekoppeld aan 

het corresponderende record  in het DATA-collectief). 

2. Het record wordt genegeerd (er kan geen enkel corresponderend record in het 

DATA-collectief worden  gevonden). 

3. Het record wordt aangeboden aan de handmatige fase: de match-engine heeft 

één of  meerdere mogelijke corresponderende resultaten gevonden, maar laat 

de eindbeslissing tot matchen aan een medewerker van het DATA-collectief over.
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Handmatige fase 

Alle records die door de automatische match naar  de handmatige fase zijn 

doorgestuurd, worden  aan een medewerker van het DATA-collectief getoond, in een 

speciaal  daarvoor ontworpen applicatie.  Deze toont  zowel het record  van de klant als 

alle gevonden potentiële matchkandidaten. Daarbij  worden  ook alle randvariabelen 

getoond: 

- voor welke klant is de match bedoeld 

- door welke matchregel is de kandidaat match geselecteerd 

- het complete, door de klant aangeboden record 

- alle gevonden potentiële corresponderende records 

De medewerker kan met deze informatie besluiten het record wel of niet te matchen. 

 

Mapping:  het resultaat van de match 

Het matchproces levert één belangrijk resultaat op: een mapping. Deze mapping is feitelijk 

de koppeling tussen het door de klant aangeleverde record  en het DATA-collectiefnummer 

van het corresponderende DATA-collectiefrecord.  Deze mapping wordt vastgelegd in de 

tussendatabase van het DATA-collectief. 

 

Actualisatie 

Wanneer de gegevens van de klant eenmaal zijn gematcht met het DATA-collectief, moeten 

deze worden  uitgewisseld met het BackOfficesysteem van de klant. Hiervoor  wordt de 

mapping aangeboden aan het BackOfficesysteem van de klant. Dit bestand bevat  minimaal 

de combinatie van de aangeleverde unieke  code van het BackOfficesysteem met het unieke  

DATA-collectiefnummer van het gematchte record.  

Tegelijkertijd  worden alle door het DATA-collectief verrijkte  data  meegestuurd, zodat  de 

gegevens direct ook in het BackOfficesysteem van de klant kan worden  bijgewerkt. Het is de 

verantwoordelijkheid van het BackOfficesysteem om de door het DATA-collectief 

aangeleverde data te importeren. Het DATA-collectief kan daarom wanneer nodig, de 

gegevens op maat in een bestandsformaat opleveren. 

 

Import/export engine:  het periodiek uitwisselen van informatie 

De kracht van het DATA-collectief ligt in het periodiek uitwisselen van mutaties op de 

gematchte records. Daarbij worden niet alleen mutaties door het DATA-collectief 

aangeboden aan het BackOfficesysteem van de klant; het DATA-collectief wil ook alle mutaties 

van de klant in eigen systeem verwerken. Hiervoor  is een speciale  import-/export-engine in 

ontwikkeling. 

 

Veilige registratie van mutaties 

Het DATA-collectief houdt  per veld afzonderlijk  bij wanneer deze voor het laatst  gemuteerd 

is. De meeste BackOffice systemen houden timestamps per record  bij. Dit levert het gevaar 

op dat mutaties van enkele  velden ongedaan gemaakt zouden kunnen worden  door het 

overschrijven van een compleet record.  Om deze reden  onderhoudt de import-/export-

engine van elk gekoppeld record  een image.  In dit image  wordt vastgelegd welke 

informatie voor het laatst  naar  het BackOfficesysteem is toegestuurd en welke als laatste is 

ontvangen. Hiermee kan de engine  van een compleet aangeleverd record bepalen welke 

velden daadwerkelijk gewijzigd zijn en welke niet. Slechts  deze daadwerkelijk gewijzigde  

velden worden  vervolgens aangeboden aan het DATA-collectief.  

 

Omgekeerd geldt hetzelfde;  wanneer een record  door het DATA-collectief gemuteerd is, 

dan kan de import-/export-engine bepalen welke velden van het gemuteerde record  naar  

het BackOffice systeem moeten worden  doorgestuurd. Op deze wijze kan elk willekeurig 

BackOfficesysteem worden  voorzien  van precies  die gegevens die het nodig heeft: 

- altijd alle records aanbieden 

- alleen de records die gemuteerd zijn (in zijn geheel)  aanbieden 

- alleen de daadwerkelijke mutaties aanbieden 

Van elke mutatie kan ook de eventuele oude waarde worden  aangeboden. Dit maakt het 

voor het BackOfficesysteem mogelijk  om op basis  van oude en nieuwe  waardes een 

beslissing te nemen over het al dan niet doorvoeren van een voorgestelde mutatie. 

 

Unieke datalaag voor formaat en filter 

De import-/export-engine wordt per aan te sluiten  BackOfficesysteem voorzien  van een 

datalaag die zorg draagt voor het omzetten van de data  in het door het BackOffice 

gewenste formaat én een filter voor de niet uit te wisselen  data. 

 

Dankzij bovenstaande functionaliteiten is het mogelijk  om elke database in ieder 

systeem up-to-date te houden, inclusief  de wijzigingen en toevoegingen die door de 

gebruiker  zelf worden aangebracht. 
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‘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 magazijninrichting 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 

bezoekersrap

port, 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 Website-Leads ook nog eens directe 

informatie krijgt over potentiële nieuwe klanten, is 

natuurlijk de kers op de taart. Ik zou niet meer anders 

willen!’ 
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Andere ondernemers gingen u voor!
 
’Met dit unieke concept kan ik mijn klanten volledig ontzorgen in hun marketing en sales. Daar word je toch gewoon heel blij van!’ 
 
Jaring Werkhoven – franchiseondernemer bij DATA-collectief 
 
Doortastende ondernemer 

Jaring Werkhoven is sinds januari 2015 franchiser bij DATA-

collectief. Toen deze rasondernemer met een passie voor 

marketing en sales zocht naar een nieuwe uitdaging, stond 

voorop dat het in ieder geval innovatief moest zijn. Bij DATA-

collectief vond hij alles terug waar zijn ondernemershart 

sneller van gaat kloppen: het opbouwen van waardevolle 

klantencontacten, vernieuwende dienstverlening, een unieke 

marketingstrategie en ondernemers ondersteunen in hun 

sales. Inmiddels zit hij als franchiser aardig in de lift, maar dat 

kwam hem niet aanwaaien. Jaring Werkhoven: ‘Ik wist dat 

het keihard werken zou zijn, dus daar was ik gelukkig op 

voorbereid. Voordat ik zelfstandig ondernemer werd, werkte 

ik in de bankwereld als accountmanager en 

financieringsspecialist. Zonder die ervaring was het 

ongetwijfeld een stuk lastiger geweest om door te zetten.’ 

Van bankwezen naar marketingspecialist 

Gevraagd naar zijn carrièreswitch, blijkt zijn passie voor sales 

de hoofdoorzaak. Werkhoven: ‘Het bezoeken van bedrijven 

vond ik altijd heel leuk, maar ik merkte dat mijn interesse 

steeds meer verschoof richting de marketing en sales. De 

crisis was voor mij een mooi moment om de switch te maken. 

Ik begon voor mezelf en richtte daarnaast diverse 

netwerkgroepen voor ondernemers op. Precies op het juiste 

moment stuitte ik op DATA-collectief. Daarin viel alles samen 

wat ik als ondernemer voor ogen had. Het gaat niet om het 

verkopen van adresbestanden, maar om een unieke, uiterst 

succesvolle marketingstrategie. Je bouwt een langdurige 

band op met je relaties en bent voor hen echt een consultant. 

Die totale ontzorging in marketing en sales kun je met de 

producten en diensten van DATA-collectief perfect realiseren 

en daar word ik oprecht heel blij van. Maar vergis je niet, 

daar heb ik wel heel veel tijd in gestoken. Door mezelf 

concrete doelen te stellen en die keihard na te jagen, zie ik nu 

de resultaten van mijn inspanningen beloond.’ 

Meeliften op uniek marketingconcept 

Terugkijkend op het afgelopen jaar, zijn de verwachtingen 

rond het franchiserschap dan reëel gebleken? ‘Jazeker, en 

misschien zijn ze zelfs wel overtroffen’, aldus 

Werkhoven. ‘Alles wat je erin stopt, betaalt zich dankzij het 

unieke marketingconcept dubbel terug. En omdat je meelift 

op het succes van een gevestigde naam op de markt, kun je 

volop rekenen op support vanuit het hoofdkantoor. Echt alles 

wordt voor je geregeld; een PSA die je afspraken plant, 

mailingen die vanaf daar voor me worden verzonden, de 

techniek om de geleverde diensten te ondersteunen. Dat alles 

zo op rolletjes loopt, daar krijg ik nog meer energie van. Ik zie 

het als mijn missie om DATA-collectief nog groter op de kaart 

te zetten. Daar moet je misschien stevig voor in je schoenen 

staan, maar dat weegt niet op tegen al die leuke 

ontmoetingen en successen. Niet alleen voor mij, maar voor 

heel ondernemend Nederland!’ 

Ook aan de slag als franchiseondernemer?  

Neem contact op via franchise@datacollectief.nl.  Bellen 

voor een vrijblijvende afspraak kan via 0800-2028.

mailto:info@datacollectief.nl
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