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Inleiding
De ANWB, opgericht in 1883, is met bijna 4 miljoen leden de grootste vereniging van 

Nederland. De organisatie heeft voor zowel leden als niet-leden tal van producten en 

diensten in huis op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd. Bekende voorbeelden zijn 

de Wegenwacht, de dagelijkse filemeldingen en de vrijetijdskleding van eigen merk Human 

Nature. Maar de ANWB biedt ook verzekeringen, creditcards, reizen en tickets (voor uitjes) 

aan. Daarnaast geeft de ANWB reisgidsen, kaarten en tijdschriften (zoals De Kampioen) 

uit. De ANWB heeft circa 4800 medewerkers in dienst en bezit 77 eigen winkels.

Online is de ANWB goed vertegenwoordigd. De site www.anwb.nl (in 2013 circa 120 

miljoen keer bezocht) werd Website van het jaar 2013. Daarnaast heeft de ANWB 23 

apps, die tot nu toe meer dan 3,5 miljoen keer zijn gedownload.

Situatie
De ANWB is een gevestigde speler op de Nederlandse markt; bijna iedere Nederlander 

die op pad gaat, weet de ANWB inmiddels wel te vinden. Maar daarmee is niet gezegd dat 

de marketeers van de ANWB nu wel stil kunnen gaan zitten. Voor hen ligt er namelijk een 

grote uitdaging in het behouden en optimaal bedienen van de 4 miljoen leden. Maar wat is 

de beste manier om dat voor elkaar te krijgen? 

Het antwoord ligt volgens de ANWB in het centraal stellen van de behoefte van haar leden. 

De sleutel daarvoor ligt in online relevantie. Door de online kanalen nauw aan te laten 

sluiten op de behoeftes van individuele bezoekers, worden klanttevredenheid en -loyaliteit 

verhoogd. En dat niet alleen: de conversies nemen ook toe.

Daarom ging de ANWB op zoek naar software die kon helpen om online relevanter te 

communiceren. En omdat de ANWB privacy hoog in het vaandel heeft staan, werd er 

een belangrijke voorwaarde gesteld: de privacy van leden mocht niet in het geding komen. 

Gelukkig bleek de engagementoplossing BlueConic hieraan te kunnen voldoen. 

‘Door BlueConic zijn we veel beter 

in staat om in te schatten waar 

onze klanten precies behoefte 

aan hebben. Dat is een win-win-

situatie: onze klanten hebben een 

veel relevantere online ervaring 

en wij hebben meer verbonden 

leden, plus een hogere online 

conversie.’

Iwan Banens, Manager 

Multichannel & E-Service

De ANWB is met 4 miljoen leden de grootste vereniging van  
Nederland. De organisatie doet er alles aan om deze klantenkring 
te behouden en steeds beter te bedienen. Daarom ging de ANWB 
aan de slag met BlueConic. Deze online-engagementoplossing stelt 
de ANWB in staat om op basis van het vertoonde online gedrag van 
bezoekers de best passende cross- en upsell-aanbiedingen te doen. 
En met succes: de conversie is verachtvoudigd in sommige  
conversiefunnels.

ANWB zet succesvolle cross- en upsell-campagnes uit



BlueConic kan namelijk het gedrag van online bezoekers 

analyseren zonder hun identiteit prijs te geven (behavioral 

targeting). Daardoor kan de ANWB online kanalen dus 

persoonlijk relevant maken, zonder gebruik te maken van tot 

de persoon herleidbare informatie.

Oplossing
De ANWB zette BlueConic in om met behavioral targeting 

de website relevanter te maken voor anonieme, individuele 

bezoekers. De software analyseerde het gedrag van 

bezoekers op www.anwb.nl en legde hun voorkeuren en 

interesses vast. Zo werd geregistreerd in welke landen en 

activiteiten ze waren geïnteresseerd (zoals kamperen in 

Frankrijk of skiën in Oostenrijk). Op basis van deze  

informatie bood de ANWB, die verschillende cross- en  

upsell-campagnes had ontwikkeld, de meest passende 

producten en diensten aan. 

Een voorbeeld. Een van de campagnes was gericht op leden 

die reeds geabonneerd waren op pechhulp in Nederland 

(Wegenwacht Nederland Service), maar die mogelijk ook 

baat hadden bij een Europese dekking (Wegenwacht Europa 

Service). Deze campagne werd uitgezet voor mensen die 

daar op basis van hun online gedrag voor in aanmerking 

kwamen. Van iemand die bijvoorbeeld informatie las 

over wintersport in Frankijk, werd verondersteld dat die 

geïnteresseerd zou zijn in pechhulp op de Europese wegen. 

Daarom kreeg hij een gepersonaliseerde aanbieding te zien 

met een afbeelding van een auto in een winterlandschap in 

Frankrijk, voorzien van de begeleidende tekst ‘Pechhulp voor 

op wintersport’. 

Deze aanpak kende echter een nadeel. Op basis van 

het online gedrag kun je wel veronderstellen dat iemand 

interesse heeft in een bepaalde cross- of upsell-aanbieding, 

maar zeker weten doe je het niet. Bezoekers zijn bijna altijd 

anoniem, dus het is niet zeker of ze lid zijn en zo ja, welke 

producten en diensten ze dan afnemen.

Daarom verbeterde de ANWB haar aanpak. Gegevens die 

waren ontleend aan het online gedrag werden voortaan 

geverifieerd met het klantprofiel. Dat werd ontsloten als 

een bezoeker inlogde in de Mijn-omgeving op de website. 

Vanaf dat moment – ongeacht het feit of een lid bij een 

volgend bezoek opnieuw inlogde of niet – was bekend welke 

producten en diensten hij had afgenomen. Zijn privacy kwam 

daarbij niet in het geding, want alleen niet tot de persoon 

herleidbare gegevens werden opgeslagen. Op deze manier 

was de ANWB in staat om de aannames die waren ontleend 

aan het online gedrag te combineren met gegevens uit 

het klantprofiel. Daardoor kon de ANWB nog relevanter 

communiceren. Zo werd er dus geen Wegenwacht Europa 

Service aangeboden aan leden die dit al hebben en werden 

er alleen nog maar aanbiedingen getoond die een aanvulling 

waren op hun huidige pakket. 

Resultaten 
De ANWB heeft door het uitzetten van gepersonaliseerde 

cross- en upsell-campagnes haar conversieratio weten te 

verachtvoudigen in sommige conversiefunnels.  

Het gemiddelde conversieniveau lag op 4%, maar steeg tot 

ruim 30%. Zo leidde de upsell-campagne die gericht was op 

leden die geabonneerd waren op Nederlandse pechhulp tot 

een flinke toename in de verkoop van de Wegenwacht  

Europa Service.

Het zorgvuldig uitkienen van cross- en upsell-campagnes 

is dus enorm lonend. Zeker als je bedenkt dat de ANWB 

haar producten voor vaste prijzen aanbiedt. De toename 

van conversie is dus niet veroorzaakt door het geven van 

kortingen, maar puur door de aanbieding af te stemmen op 

de behoefte van de klant en in een gepersonaliseerd jasje te 

steken.

Dit succes heeft de ANWB aangezet om het aantal cross- en 

upsell-campagnes nog verder uit te breiden. Naast pechhulp 

zullen ook reizen, creditcards en verzekeringen worden 

aangeboden via campagnes. De ANWB gaat BlueConic 

bovendien op meer kanalen inzetten dan alleen de website. 

Deze multi-channel-aanpak is mogelijk doordat BlueConic 

technisch onafhankelijk is en daardoor met allerlei platformen 

en systemen kan samenwerken.
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Voordelen:

•	 Relevanter aanbod voor bezoekers van de site
•	 Gerichte cross- en upsellcampagnes verhogen 

sterk de conversie
•	 Respectvolle klantcommunicatie
•	 De loyaliteit en tevredenheid van klanten 

neemt toe
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