
                                                                                                    
 

Een mozaïek van cases 
 

De kracht van data II - Inspiratiebijeenkomst  
Business en contentoptimalisatie met data 

 
Personalisatie en relevantie van content staan bovenaan in de strategie van uitgeefmedia. Tijdens 
deze bijeenkomst laten we ons inspireren door een mix van praktijkervaringen van uitgevers. 
Uitgevers die zich onderscheiden door content- en marketingstrategieën op data te baseren, al dan 
niet in opdracht van commerciële partners. Hoe doen zij dat? Welke doelen streven zij na en wat is 
hun datastrategie? Wat is de impact op de organisatie, op processen en welke tools gebruiken zij om  
relevante content- en marketingproposities te realiseren?  Diverse praktijkcases geven inzicht in 
strategie, aanpak, keuzes, resultaten, succes- en faalfactoren.  
 
PRAKTISCH 
Voor wie?  
Directies, management, product-, marketing-, account- en salesmanagers, uitgevers en (hoofd) 
redacteuren die data gedreven uitgeefmodellen willen invoeren of verbeteren  
Wanneer?   
maandag 7 november 2016 
Locatie?   
Nederlands Uitgeversverbond, Amsterdam 
Aanmeldformulier    
 
PROGRAMMA 
13.00 uur Ontvangst en registratie 
 

 
Stephane Pere Yvette Turlings         Saskia Bax    Lieneke Roos             Ewout Vis 
 
13.30 uur LexisNexis: leverancier van data-informatie  -  Yvette Turlings, Strategy Manager 
LexisNexis 
LexisNexis is een icoon in de professionele wereld als het gaat om de exploitatie van diensten en 
producten op basis van data. Yvette schetst de weg die LexisNexis  als data-uitgever heeft afgelegd. 
Aan de hand van diverse cases krijgen we inzicht in  hoe LexisNexis producten en diensten op basis 
van een veelheid van databronnen in de markt zet. Yvette laat zien hoe haar bedrijf data verrijkt door 
o.a. aggregatie en analyse. Daarnaast spreekt Yvette over de mogelijkheden die LexisNexis biedt voor 
uitgevers om eigen content te verrijken via ‘LexisNexis inside’oplossingen. 
 
14.00 uur Data als kerncompetentie van The Economist Group - Stephane Pere, Chief Data Officer 
The Economist Group 
Stephane deelt zijn visie over data en digitaal uitgeven. Over het aanjagen van omzet op basis van 
data als kerncompetentie van mediabedrijven. Stephane schetst zowel vanuit het perspectief van 
marketing als content hoe verdienmodellen kunnen worden aangejaagd en deelt interessante 
sturingsvariabelen.  

http://fd8.formdesk.com/nuv/De_kracht_van_data_II
https://www.linkedin.com/in/yvetteturlings?authType=NAME_SEARCH&authToken=2rRz&locale=en_US&srchid=54238711471432154957&srchindex=1&srchtotal=1&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A54238711471432154957%2CVSRPtargetId%3A8923077%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3Atrue%2CauthType%3ANAME_SEARCH
https://www.linkedin.com/in/stephanepere?authType=NAME_SEARCH&authToken=dnQk&locale=nl_NL&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A7152521%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1471432242772%2Ctas%3Astephan%20per


                                                                                                    
 
 
14.45 uur Pauze 

 
15.10 uur Win-win met data bij de ANWB  – Lieneke Roos, manager e-content en Saskia Bax, senior 
marketeer ANWB media. 
ANWB werkt er hard aan om van display adverteren te switchen naar contentmarketing door de 
koppeling van on en offline klantdata. Behalve voor de optimalisatie van de eigen productportfolio 
en klantrelaties worden de datasets vooral ook gebruikt voor slimme contentmarketing in nauwe 
samenwerking met commerciële partners. Dat stelt hoge eisen aan medewerkers, organisatie,  
bedrijfscultuur en systemen. Lieneke en Saskia schetsen de route die is afgelegd. Met welke 
veranderingen werden zij geconfronteerd en welke oplossingen werken wel en welke niet? Leer van 
de ervaringen van deze ANWB-case.  
 
15.40 uur Geld verdienen met big data! - Ewout Vis, manager Marketing Intelligence & Big Data en 
manager Subscription Sales a.i. bij Sanoma 
In 2015 heeft Sanoma | SBS voor haar Big Data programma de DDMA Customer Data Award 
gewonnen. De award is een waardering voor de succesvolle wijze waarop Sanoma klantgegevens 
inzet om producten te verbeteren en content en marketing te personaliseren. Het laat zien dat data 
niet over nulletjes en eentjes gaat, maar over mensen. Mensen zitten niet continu te wachten op 
advertenties, dus het is de kunst om relevant te zijn. De enige manier waarop je dat kan doen, is door 
data-driven te werken. Sanoma combineert het surfgedrag van mensen in hun netwerk van meer dan 
60 merken met onder meer abonnementsgegevens van hun tijdschriften en interesseprofielen en 
tonen gebruikers op basis daarvan gepersonaliseerde artikelen, productsuggesties en marketing 
acties. Na een test bij vtwonen wordt deze aanpak uitgerold over alle merken van Sanoma |SBS. Ze 
zagen namelijk niet alleen de aantallen kliks stijgen, maar ook de omzet groeien. Laat je inspireren 
door de aanpak van Sanoma van hoe je data kunt inzetten, zodat zowel het bedrijf als de klant er 
voordeel van heeft! 

16.30 uur Plenaire discussie 
 
17.00 uur Napraten met een drankje en een hapje 

INFORMATIE 
Voor meer informatie neem je contact op met Nineke van Dalen, telefoon 020 - 430 91 54. 

 

 
  

https://www.linkedin.com/in/lieneke-roos-300a111?authType=NAME_SEARCH&authToken=Dp-v&locale=nl_NL&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A5497200%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1471433050953%2Ctas%3Alieneke%20roos
https://www.linkedin.com/in/saskia-bax-78949b?authType=NAME_SEARCH&authToken=Nrkf&locale=nl_NL&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A1202073%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-2-2%2CtarId%3A1471433083187%2Ctas%3Asaskia%20bax
https://www.linkedin.com/in/ewout-vis-1a32b11?authType=NAME_SEARCH&authToken=tERm&locale=nl_NL&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A3713739%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1471433298451%2Ctas%3Aewout%20vis
mailto:n.vandalen@nuv.nl
http://www.formdesk.com/nuv/De_kracht_van_data_II


                                                                                                    
 

NUV Academy organiseert een cyclus van 4 bijeenkomsten over De kracht van data  
 
In een wereld waarin klanten real time, mobiel en gepersonaliseerd aanbod van uitgevers en 
adverteerders verwachten en waarin alles met elkaar is verbonden, is een datastrategie en een meer 
data gedreven organisatie onontbeerlijk. (Big) data is geen hype maar de basis voor de ‘competitive 
edge’ van uitgeverijen. Met data gedreven processen presteren ze beter.  

 
NUV Academy wil uitgevers stimuleren een data driven onderneming te worden zodat ze ook in een 
markt die wordt gedomineerd door algoritmereuzen als Facebook en Google een eigen rol kunnen 
blijven spelen. Daarom organiseert NUV Academy vier bijeenkomsten onder de paraplutitel ‘De 
kracht van data’: 
Deze inspiratiebijeenkomst is de tweede van vier NUV Academy bijeenkomsten over ‘De kracht van 
data’: 

• Bijeenkomst I:  Kennisbijeenkomst (introductie: wat elke manager moet weten) (april 2016) 
• Bijeenkomst III: Aan de slag met data in je eigen uitgeverij (self assessment) (dec ‘16/jan ‘17) 
• Bijeenkomst IV: Data en Privacy (voorjaar ’17) 

 
 
 
COMBINATIETARIEF 
NUV-leden betalen € 160,- voor 1 bijeenkomst, € 295,- voor 2 bijeenkomsten en € 399,- voor 3 
bijeenkomsten. Niet-leden betalen resp. € 320,-, € 590,- en € 798,-. Prijzen zijn excl. btw.  
Medewerkers in ledenbedrijven van MVW en MMA krijgen deze bijeenkomsten gesubsidieerd en 
kosteloos aangeboden door hun brancheverenigingen.  
 
Betalings- en annuleringsvoorwaarden  
Na inschrijving ontvangt u van ons een factuur. Het is altijd mogelijk om een vervangende collega in uw plaats te laten 
deelnemen indien u ons hierover informeert. U kunt zich zonder kosten afmelden tot 10 werkdagen voor de bijeenkomst. 
Daarna is restitutie helaas niet meer mogelijk. Voor MMA- en MVW-leden vervalt bij afmelding binnen 5 werkdagen de 
korting en zijn we genoodzaakt om het tarief voor NUV-leden alsnog in rekening te brengen. 

 
Voor werkgevers zijn deze zakelijke scholingskosten fiscaal aftrekbaar. Voor particulieren zijn scholingskosten aftrekbaar van 
de inkomstenbelasting. Daarbij geldt een drempelbedrag van € 250,-. 
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