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Vroeger was het aankoopproces eenvoudig – en sales attributie dus ook
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• Sales attributie gaat over het verdelen van je 
orderbedrag over de verschillende marketing ‘touch 
points’ die een klant gebruikt

• Bij een ‘Single touch-point’ (de winkel of verkoper) 
is dit eenvoudig

• Daardoor een relatief eenvoudige customer journey



Tegenwoordig gebruiken we veel verschillende apps en diensten in ons 
aankoopproces – en we doen dit elk dag
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Elke klant beleeft hierdoor zijn eigen combinatie van touch points in de customer 
journey
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Bron: Mel Edwards, 2011

• De klant wordt hierdoor steeds unieker in zijn gedrag 

• Hij wordt ook veeleisender: hij verwacht interactie 
met bedrijven, afgestemd op zijn persoonlijke 
wensen en situatie

• Hoe valt dit te rijmen met de wens om 
gestandaardiseerde rapportages over kanalen en 
mediabestedingen te creëren?

Het Attributieprobleem: hoe krijgen we 
inzicht in de effectiviteit van marketing in een 
wereld van lange en complexe customer 
journeys?
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Het Attributieprobleem concreet: hoe kunnen we sales realistisch verdelen over de 
customer journey?
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Video Affiliate Adwords Aankoop

Schematisch voorbeeld van een Customer Journey
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Deze vraag kunnen we beantwoorden door slim gebruik van data
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• ‘De klant centraal zetten’ is een 
veel gehoord begrip

• In kaart brengen van klantdata 
en hier slim mee om gaan is 
een belangrijke voorwaarde
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Klanten laten hun digitale voetafdruk achter bij elk touch-point
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• De technologie om deze voetafdruk te 
matchen met klantgegevens is bij veel 
bedrijven aanwezig (cookie tracking)

Uitdaging: hoe maak je effectief 
gebruik van je customer journey data 
in het attributieproces?

• Hiervoor gaan we 3 valkuilen en 3 best 
practices beschouwen
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Eerste valkuil: het negeren van de customer (journey data)
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Video

Affiliate

Adwords
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Welke data hebben we over customer journeys?
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Orders

Telefoon

Email

Print Mailings

Websitebezoek
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Best Practice: Gebruik zoveel mogelijk van de customer journey data die je tot je 
beschikking hebt
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Tijd

Order 1 Order 2

Print

Email

Video

Affiliate

Adwords

Customer Journey 1

Customer Journey 2

Last-touch attributie

Multi-touch attributie
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Tweede valkuil: overschatten van de impact van Marketing

Wat als we helemaal geen Marketing meer zouden bedrijven?

...er blijft altijd een substantieel deel van de sales binnenkomen:
• Terugkerende klanten
• Reputatie/merkbekendheid
• Toevallige klanten

In de literatuur wordt dit effect geschat rond de 30% 
van alle sales

Uitdaging: hoe bepalen we wat een realistische attributie is?
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100% Attributie, of minder?
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Best Practice: Data modelleren om tot een realistisch beeld te komen

Attributieregels
• Als de last touch een Brand Search is dan…
• Als er meer dan 3 touch points zijn dan…

Kanaal/Positie Begin Midden Eind

Social Media .. .. ..

Adwords .. ..

Email .. .. ..

Video .. .. ..

…

Attributie
Proces

Elke order wordt
verdeeld over zijn
touch points op 
basis van 
gewichten en
regels

• Gebruik een statistisch model om de complexiteit van het klantgedrag te ‘vangen’:
• Volgorde van touch points
• Autonome sales bepalen
• ...
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Derde valkuil: Negeren van kosten
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Video
Kans 30%

Affiliate
Kans 10%

Adwords
Kans 20%

Video
ROI 60%

Affiliate
ROI 140%

Adwords
ROI 105%

Sturen op conversiekans Sturen op Return on Investment

Best Practice

De conversie-
kans
combineren met 
kosten om tot 
ROI te komen, 
zodat
budgetoptimali-
satie kan
plaatsvinden
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Samenvattend: Best Practices en Valkuilen

Best Practice Valkuil

In kaart brengen van volledige Customer 
Journey en attributie hierover verdelen

Onvoldoende gebruik van data, 
bijvoorbeeld last-touch attributie

Complexiteit weergeven door 
modelleertechnieken te gebruiken

Geen rekening houden met
autonome sales, volgorde-effecten, 

etc.

Sturen op Return on Investment Sturen op conversie zonder rekening 
te houden met kosten
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Kortom: Slimmer kijken naar waar je je beschikbare marketinggelden aan besteedt in 
relatie tot de complexe realiteit van de klantreis 

Wat kan je bereiken? Wat kan je voorkomen?

Evenwichtig beeld van touch points dat 
handvatten tot sturing biedt

Scheef beeld van touch points vroeg 
in de journey (bijv. Print, Video)

Realistische blik op marketing 
performance waardoor slecht presterende 

onderdelen sneller zichtbaar zijn

Te optimistische blik op marketing 
performance waardoor urgentie

ontbreekt

Verhoogde winstgevendheid op 
middellange termijn en betere fit met 

klantgedrag

Verminderde winstgevendheid op 
middellange termijn
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