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Klantcontacten - wekelijks 

 

• Internet 10.000.000 visits 

• Call 200.000 inbound calls 

• Kantoren 90.000 bezoekers 

• GEA 2.000.000 geldopnames 

• Mobiele app 8.000.000 visits 

 

Data warehouse 

 

• 8.8 miljoen klanten 

• 50 miljoen contracten 

• 84 maanden data historie 

• 5.000 data attributen 

• 250 interfaces 

• 2,5 miljard transacties 

• 8 miljard clicks 

Marketing campagnes 

 

• 150 ad hoc campagnes per jaar 

• 150 dagelijkse event campagnes 

• ~700 inbound NBA suggesties 

Klanten 

 

• 8.2 miljoen particuliere klanten 

• 600.000 zakelijke klanten 

Fysieke aanwezigheid 

 

• 260 kantoren 

• 2.600 geldautomaten 



Aanleiding 
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Inbound 
contacts 

Outbound 
response 

NCW traditionele campagnes daalt sterk 

 

Consequenties 

 

• Inbound is leading 

• De klantvraag, en daarmee de mindset van de klant is 
bepaIend  

• Outbound verwordt tot onze size fits none 

 

• Inbound contacten inzetten voor marketing en verkoop 

• Aansluitend op de actuele  klantinteresses  

 

Klant ‘in control’ 

 



Resultaat voorbeelden 
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Terug naar het begin – van outbound campagnes naar marketing op inbound klant contact… 

Wat betekent dit? 

 

• Binnen een decennium is banking een online business geworden 

• banking is een van de favoriete  activiteiten op Internet 

• We  gingen van grote aantallen  outbound contacten en weinig  inbound 

klant interactie naar massief  inbound contact 

• Met andere dynamiek, tegenwoordig hebben we bijna dagelijks klant contact  



Een fundamentele shift in marketing denken... 
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offer 

Wat we vroeger vooral deden 

 
• Outbound contacten 

• “Ik heb een product …” 

• “Ik selecteer de beste groep klanten om het product 
aan te bieden” 

offer 

offer 

offer 

offer 

Wat we nu doen 

 
• Inbound contacten 

• “Ik heb een klant …” 

• “Ik selecteer het best mogelijke aanbod voor deze 
klant” 



.. en de veranderingen die dat vraagt. 
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offer 

Naar 

 

1. Hoge relevante 

2. Communicatie vooral op inbound contact 

3. Voor verschillende klanten andere proposities 

4. Aanbiedingen continu variëren, passend bij 

klantbehoefte 

5. Dagelijkse operatie met continu optimaliseren 

Van 

 

1. Groot bereik 

2. Communicatie vooral outbound 

3. Eenzelfde propositie voor een grote diversiteit aan 

klanten  

4. Veelal actieaanbiedingen in actieperiodes 

5. Projectmatige aanpak met veel eenmalige campagnes 

Focus op 

 

• Conversie van klantinteresse 

Focus op 

 

• Product en verkoop 



Waarom multi-channel belangrijk is 
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Klantprofiel 

OpMaat engine 

• Klantprofielen steeds up to date 

• Vanuit profiel relevante aanbod 

vaststellen per klant 

• Producten, informatie, service 

• Multi-channel 

I nterior: relaxed & modern 

Introduction | The World is changing| The new way of banking | The new Bank branch | Conclusions 

Klant feedback 

• Feedback van medewerkers 

• Geautomatiseerde aanpassen 

van het klantprofiel & aanbod 

Luisteren naar de klant Het relevant aanbod  bepalen 

Klanten het relevante aanbod tonen 
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Drie pijlers voor een relevant 

aanbod: 

 

1. Klantprofielen 

2. Bijpassend aanbod 

beschikbaar bij contact 

3. Luisteren naar de klant 



Benodigd: een platform om informatie over klantinteractie te delen via alle kanalen 
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Sales Force 

ING App 
(planning Q4 2014) 

Internet Mijn ING 

ING.nl 
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Vragen & discussie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


