
Nóg slimmer door data
De WagenparkbeheerApp, de OmzetApp en de MarketingApp; 

medewerkers van Schouten Zekerheid maken graag gebruik van deze 
en andere door The CDO ontwikkelde applicaties. “Ze maken ons 

slimmer, wij zien eerder waar kansen liggen.”
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De database van verzekeringsmakelaar Schouten 
Zekerheid bevat een ontelbare hoeveelheid beveiligde 
klant- en polisgegevens. Het gebruik van al die 
data is mede dankzij het bedrijf The CDO de laatste 
jaren enorm toegenomen, vertelt Projectleider 
Bedrijfsprocessen Frenk de Jong. “Het ontsluiten 
van data was altijd een enorm bewerkelijk en 
arbeidsintensief proces. Met de tools die The CDO 
ontwikkelt gaat dat een stuk makkelijker én sneller. Wat 
The CDO uniek maakt, is dat ze niet direct een pasklare 
oplossing van de plank trekken, maar eerst heel goed 
doorvragen wat wij precies willen. Pas daarna bouwen 
ze een tool, die meestal nog meer kan dan onze 
oorspronkelijke vraag.”

Grip en structuur
De WagenparkbeheerApp, de OmzetApp en de 
MarketingApp zijn drie van de door The CDO 
ontwikkelde applicaties in Qlik Sense die de 
medewerkers van Schouten Zekerheid bijna dagelijks 
gebruiken. “Op onze afdeling wagenparken was het 
in de periode van verlengingen vaak stress en chaos”, 
bekent Frenk. “Sinds we de WagenparkApp gebruiken 

is er structuur. Medewerkers hebben inzicht welke 
contracten ze beheren, ze zien de resultaten per 
contract en kunnen snel achterhalen wie schades heeft 
veroorzaakt en waardoor die schades zijn ontstaan. 
Die informatie kan aanleiding zijn voor een gesprek 
met de relatie om de schadelast te verminderen en 
hogere premies, uitsluitingen of aparte clausules te 
voorkomen.”

Frenk vertelt dat bestaande applicaties vaak eenvoudig 
kunnen worden uitgebreid aan nieuwe wensen of 
inzichten. “De OmzetApp is recentelijk aangepast, zodat 

we kunnen zien voor welke polissen uitstel van betaling 
is verleend. Door de gevolgen van het coronavirus 
maken veel relaties gebruik van de mogelijkheid 
om de premiebetaling uit te stellen. Verzekeraars 
vinden het fijn dat wij daarvan een overzicht kunnen 
verstrekken en het zorgt ervoor dat wij grip hebben op 
het betalingsverkeer van onze relaties. Maar de relaties 
hebben er zélf ook baat bij, want wij signaleren tijdig 
wanneer de dekking in gevaar komt en kunnen  
daarover met hen in gesprek.”

User stories
Jelco Schoolmeester is Business Intelligence Consultant 
en een van de twee directeuren van The CDO. Hij legt 
uit dat het bouwen van nieuwe applicaties volgens een 
vast stramien verloopt. “We beginnen met een kick-off, 
die soms een hele dag duurt en waaraan medewerkers 
van beide partijen deelnemen. We checken of het 
bedrijf z’n data op orde heeft, anders kun je geen 
analyse doen. Verder stellen wij vooral vragen, 
zogenaamde user stories. Wat wil de klant? Waarom  
wil hij dat? Wat wil hij ermee bereiken? We vragen  
door tot we op één lijn zitten. Vervolgens bouwen wij 
een eerste demoversie, die de klant beoordeelt.  
Daarna volgt de eindversie.” Van kick-off tot  
oplevering duurt twee tot maximaal vier weken.  
Jelco: “Bij een langere doorlooptijd is de kans groot  
dat je elkaar onderweg kwijtraakt.”

Portfoliomanagement
De samenwerking met Schouten Zekerheid bevalt 
Jelco uitstekend. “Wij zijn zelf ook klant van Schouten 
Zekerheid en ervaren vanuit die positie dat ze écht aan 
portfoliomanagement doen. Ze weten wat er gebeurt 
bij hun klanten en waar de schades worden gemaakt. 
Dat merk je als klant uiteindelijk ook in je eigen 
portemonnee. Daarnaast is het contact altijd bijzonder 
plezierig.”

Frenk knikt instemmend. “Door de applicaties van  
The CDO gaan wij slimmer met onze data om. Hierdoor 
zien we eerder waar onze kansen liggen. En in 
vergaderingen met directieleden hebben we het niet 
meer over wat er aan de hand is, want dat blijkt uit 
de cijfers. We steken onze energie tegenwoordig veel 
meer in hoe we problemen in onze portefeuille gaan 
oplossen. Dat maakt de gesprekken een stuk efficiënter.”

“Zo is het. Nog slimmer door data dus”, besluit Jelco met 
een glimlach.

Meer weten over The CDO en hun werkwijze? Kijk op 
thecdo.nl of neem contact op met Jelco via  
jelco.schoolmeester@thecdo.nl of 06 - 40 55 15 95.

“We hebben het niet 
meer over wat er aan 
de hand is maar hoe 
we het op gaan lossen”

“Gefundeerde 
besluiten in plaats van 
onderbuikgevoel”

Van links naar rechts: Jelco Schoolmeester, Frenk de Jong en Sjoerd van Wijngaarden

Sjoerd van Wijngaarden, Specialist Marketing & 
Communicatie bij Schouten Zekerheid, was nauw 
betrokken bij de MarketingApp die The CDO 
ontwikkelde. “Wij vroegen The CDO een witte 
vlekkenmatrix te bouwen, die aantoonde welke 
producten bestaande relaties niet hadden. Het 
resultaat overtrof onze verwachtingen. Via de 
MarketingApp zien wij niet alleen snel en eenvoudig 
wat relaties niet verzekerd hebben, we kunnen 
bepaalde klantgroepen – bijvoorbeeld ICT-bedrijven 
met meer dan vijftig medewerkers – ook makkelijk 
met elkaar vergelijken.”

Die informatie zetten Sjoerd en zijn collega’s in bij de 
campagnes van Schouten Zekerheid. “De campagnes 
zijn meer dan voorheen gebaseerd op gefundeerde 
besluiten en feitelijke informatie in plaats van op 
onderbuikgevoel. Ze zijn ook veel gerichter, doordat 
wij bijvoorbeeld alleen relaties benaderen die een 
bepaald risico niet verzekerd hebben.”

“De MarketingApp is er overigens niet alleen om 
de omzet bij bestaande relaties te vergroten. Wij 
kunnen ook veel makkelijker het effect volgen van 
de kennisevenementen die wij organiseren of de 
campagnes die uitstaan. Dankzij de MarketingApp 
doen wij ons werk een stuk slimmer!”


