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Haal het maximale uit je analysecompetenties
Betere bedrijfsbeslissingen dankzij de juiste analyses
Bedrijfsbeslissingen zijn aantoonbaar effectiever door het gebruik van analyse en onderzoek.
Toch hebben veel analisten en bedrijven het gevoel dat ze op dit punt ‘onderpresteren’ en
dat er dus nog een wereld te winnen is. Dat vraagt om een marketinganalist met impact!

•
•
•

Ben je een ervaren marketinganalist, database marketeer, listmanager, kwantitatieve (markt)onderzoeker of business analist?
Beschik je over de basis operationele analyse- en onderzoeksvaardigheden en weet je
welke mogelijkheden analyse en analisten in zich kunnen hebben?
Ervaar je ook dat je meer kunt laten zien dan er nu uitkomt?

Dan is de opleiding Impactvolle Marketinganalist iets voor jou!
Deeltijdopleiding op maat
De opleiding Impactvolle Marketinganalist van het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen biedt een programma waarin er veel ruimte is voor de individuele
ontwikkeling van de ervaren professional.
Voor ervaren marketinganalisten
Het programma is gericht op analisten die beseffen dat zij veel invloedrijker kunnen worden
in hun werk om daarvan zowel zichzelf, het bedrijf als de klanten te laten profiteren. Deelnemers die je voorgingen zijn van alle leeftijden en afkomstig uit diverse bedrijven, waaronder
banken, verzekeraars, energiemaatschappijen, kabelbedrijven, telecom, webshops, retailers,
enzovoorts.

Voorwoord
“Precies in de maand dat Lehman Brothers onderuitging en de banken- en kredietcrisis begon, zijn we gestart met
deze opleiding. Het najaar van 2008 was ook de tijd dat er vanuit de vakgroep Marketing van de Rijksuniversiteit
Groningen gewaarschuwd werd voor de teruglopende invloed van het marketingvakgebied. Bovendien was kort
daarvoor het Customer Insights Center opgericht om een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk.
Voor ons waren deze krachtige gebeurtenissen de juiste stimulans om een unieke cursus te ontwikkelen die analisten
daadwerkelijk vooruit kan helpen. In de daaropvolgende jaren hebben we de opleiding verder verbeterd om optimaal
aan te sluiten bij de praktijk van de marketinganalist, daarbij steeds gebruikmakend van de allernieuwste
wetenschappelijke inzichten.
In de opleiding Impactvolle Marketinganalist stellen we de ontwikkeling van de individuele analist centraal. We gaan
uit van zijn vragen en behoeften, en hebben daaromheen een programma ontworpen waarin we de analist stap voor
stap vooruit helpen impactvoller te worden in zijn werk. Hierbij maken we gebruik van de nieuwste ontwikkelingen
in de wetenschap en het bedrijfsleven. We laten deelnemers kennismaken met de meeste recente ontwikkelingen op
gebied van analyse en statistiek en we stimuleren analisten om vooral ook aan de slag te gaan met hun specifieke (persoonlijke) ontwikkeling.
Gastsprekers laten zien hoe zij zich tot impactvolle marketinganalisten hebben ontwikkeld, en deelnemers leren van
elkaars ‘overwinningen’ en moedigen elkaar aan om beter te worden. Na afloop van de opleiding ontstaat een krachtig
netwerk van analisten uit diverse bedrijven en branches die allemaal in de werksituatie tegen dezelfde vraagstukken
aanlopen en elkaar weten te vinden als sparringpartners.
Kortom, een inspirerende en goed gewaardeerde opleiding voor de marketinganalist die impactvoller wil worden in
zijn of haar werk.”

Kerndocenten van de opleiding:

Drs. Gert Haanstra
interim manager en marketing adviseur

Prof. dr. Jaap Wieringa
hoogleraar Onderzoeksmethoden in de Bedrijfskunde

Nicole Lakens
Data-analist zakelijke markt,
Nationale-Nederlanden
“De grootste verandering sinds de
opleiding is dat ik tijdens mijn dataanalyses nu veel meer schakel met de
opdrachtgever. Waar ik me voorheen
-bij wijze van spreken- drie weken opsloot met een opdracht om daarna de
resultaten te presenteren, zorg ik nu
dat er blijvend interactie is: ‘gaan deze
cijfers jou helpen? Moeten we de vraag
bijsturen?’
Bij elke analyse zorg ik bovendien dat
ik de rol pak die daarbij past: ben ik
hier adviseur of bewaker, of kan ik
ideeën leveren? Van mijn collega’s
krijg ik positieve feedback: men vindt
de samenwerking heel prettig en
waardeert het dat ik het werk proactiever oppak. De opleiding was erg
plezierig om te volgen, omdat het heel
goed aansloot bij de praktijk en bij
mijn manier van denken en werken.

Het is een waardevolle combinatie van
de harde en de zachte kant van het vak:
je leert nieuwe statistische technieken
kennen en doet de communicatieve
vaardigheden op waarmee je meer
gedaan kunt krijgen in je organisatie.
De docenten zijn zeer goed en zorgen
voor veel interactie. Zelfs buiten de
opleidingsdagen is er ruimte voor
persoonlijke vragen en feedback. Ook
alle gastsprekers hebben een relevant
verhaal dat perfect aansluit op de
stof. Een mooi extraatje is bovendien
het contact met vakgenoten. Het is
zeer verfrissend om te horen hoe
medecursisten omgaan met dezelfde
vraagstukken waar jij tegenaan loopt.
Inmiddels heb ik de opleiding al aan
iemand aangeraden en dat blijf ik
ook wel doen, want het is zeer nuttig
voor iedere analist die zijn impact wil
vergroten!”
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Jan Bas Loman: “De ervaring
leert dat vele analisten worstelen met het impactvoller
handelen in een scala van
werksituaties. Vandaar dat
we de deelnemers ook op dat
vlak intensief begeleiden.”

Wat houdt de opleiding in?

Hoe ziet de opleiding eruit?

Visie en doel
De opleiding is opgebouwd vanuit de visie dat een analist in de dagelijkse praktijk te maken heeft met verschillende situaties die verschillende rollen vereisen.
We onderscheiden de operationele, de adviserende, de bewakende en de innoverende rol. Het doel van de opleiding is de impact van de analist te vergroten door
te herkennen welke rol in een bepaalde situatie het meest van toepassing is, en
de competenties te ontwikkelen die passen bij die rol.

Indeling en planning
De opleiding bestaat uit 12 hele dagen, die jaarlijks gepland worden tussen september en februari. Dag 1 en dag 2 worden aaneengesloten gepland (met overnachting) op vrijdag en zaterdag. De overige 10 bijeenkomsten zijn in principe
tweewekelijks op vrijdagen, waarbij we rekening houden met schoolvakanties.
De opleiding vindt centraal in Nederland plaats omdat de deelnemers uit diverse
windstreken komen.

Persoonlijke en analytische impact
In elk van deze rollen komen thema’s rondom persoonlijke effectiviteit aan de
orde zoals ‘grip krijgen op jezelf en je omgeving’, ‘vertrouwen leren winnen om te
mogen adviseren’, ‘samenwerken op basis van accountability’ en ‘leren loslaten
om te innoveren’. Onderwerpen die daarbij horen zijn bijvoorbeeld presentatietechnieken, netwerken en profileren. Voorbeelden van analytische vaardigheden
zijn: forecasting, customer lifetime value en switchgedrag. Bijpassende technieken zijn onder meer het bouwen van modellen, logistische regressie, tijdreeksanalyse en factoranalyse.

Inhoud en kennis
Gedurende de eerste drie dagen is (na uiteraard de kennismaking) aandacht voor
basisvaardigheden. Daarna volgen de rolspecifieke dagen, waarbij elk van de vier
rollen twee dagen lang centraal staat. Op de eerste van iedere twee rolspecifieke dagen wordt aandacht besteed aan een inhoudelijke uitleg van de rol en de
methoden van analyse, statistiek en onderzoek die daarbij horen. Je oefent met
datasets of onderzoeksvragen van je eigen organisatie. Daarnaast ontdek je met
welke vaardigheden je snel en handig de rol eigen kunt maken. Op de tweede
rolspecifieke dag bespreken we de ervaringen die deelnemers hebben opgedaan
en besteden we aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Verder ontvang je
feedback op de thuiswerkopdrachten en krijg je colleges van gastsprekers.

Individuele en teamcoaching
In de opleiding krijg je antwoorden op vragen als: Welke mogelijkheden heb
ik als analist in deze rol om mijn invloed te vergroten? Wat moet ik doen om
effectiever te worden? Welke ‘obstakels’ moet ik daarbij overwinnen? En hoe
gaan anderen hiermee om? Je eigen verhalen en ervaringen en die van de andere
deelnemers zijn daarbij cruciaal. Hierdoor ben je steeds beter in staat om je
eigen specifieke vraagstukken, ontwikkelpunten en uitdagingen op te pakken en
blijvend te verbeteren.

Officieel opleidingscertificaat
Deelnemers die het programma succesvol doorlopen ontvangen een certificaat
van het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met AOG School of Management.

Cees Meijer

Manfred van Heiningen

Analytical Expert,
Ahold Europe

Business Analist,
Ziggo

“Ik werk al 38 jaar bij Ahold en door al
mijn ervaring en voorkennis heb ik aan
een half woord vaak al genoeg. Maar
voor collega’s en opdrachtgevers is
uiteraard niet alles even vanzelfsprekend. Ik houd daar nu sinds de opleiding veel meer rekening mee.
De combinatie van goede docenten
met relevante kennis maakt dat ik zeer
positief ben over de opleiding. Maar
zeker ook de stimulerende omgeving speelt een grote rol. De sfeer is
vertrouwd en vriendelijk waardoor je
goed je ei kwijt kunt en niet geremd
bent om vragen te stellen.
Een belangrijke aanleiding om de opleiding te gaan volgen is dat er binnen
Ahold nu een centrale rol is voor onze
afdeling Consumer Business Insights.

We staan in de organisatie direct
naast Finance. Bij deze ontwikkeling
om de klant centraal te stellen, past
dat wij als analisten in samenwerking
met de consultants de kans pakken
om onze impact op alle niveaus in
de organisatie te vergroten. Door de
opleiding heb ik me op dat terrein
kunnen verder ontwikkelen.
Ik heb veel nieuwe analysetechnieken
geleerd zoals slimme regressiemodellen en nieuwe churn analysemethoden
waarmee ik meteen aan de slag kon in
mijn werk. Verder heb ik geleerd hoe
ik scherper kan adviseren aan opdrachtgevers. Na mijn eerste nieuwe
presentatie kreeg ik applaus en werd
ik expliciet bedankt voor de heldere
aanpak: het werkt dus goed!”

“Steeds vaker hoorde ik van collega’s:
‘het is heel helder wat je bedoelt’,
sinds ik met de opleiding Impactvolle
marketinganalist startte. En het klopt
dat ik voorheen bij mijn data-analyses
vaak geneigd was om ook het technische rekenwerk te presenteren, terwijl
een opdrachtgever natuurlijk eerst -en
vooral- de conclusie wil horen. Ik heb
bij de opleiding veel handvatten gekregen om de communicatie slimmer aan
te pakken. En het werkt.
Ik concentreer me veel op voorspellingen van klantbewegingen en heb ook
behoefte aan een wetenschappelijke
kijk op de beste onderzoeksmethoden.
Deze opleiding biedt wat dat betreft
een waardevolle verdieping in het
vakgebied. Het mooie is dat je je eigen
datasets mee kunt nemen, zodat ik
soms meteen na een opleidingsvrijdag

op maandag al verschillende analyses van het effect van onze geplande
marketingacties kon presenteren. Het
is een groot voordeel dat de lesstof op
deze manier direct toepasbaar is.
De docenten zijn zonder uitzondering
zeer goed en dat geldt ook voor de
gastsprekers: stuk voor stuk experts op
hun vakgebied, die bovendien hun kennis goed weten over te brengen.
Ik had het niet erg gevonden als de opleiding nog langer had geduurd, maar
eigenlijk houdt het na de laatste dag
ook niet op: we hebben de mogelijkheid om ook nog in de toekomst nog
contact met de docenten en medecursisten te zoeken om vragen te stellen.
De opleiding heeft mij gebracht wat ik
daarvan verwachtte en ik raad dit aan
iedere vakgenoot aan die een volgende
stap wil maken!”
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Praktische informatie

Customer Insights Center

Kerndocenten
De opleiding is ontwikkeld en wordt gedoceerd door de kerndocenten prof. dr. Jaap Wieringa,
hoogleraar Onderzoeksmethoden in de Bedrijfskunde en drs. Gert Haanstra, interim manager
en marketing adviseur. Daarnaast levert consultant en coach Jan Bas Loman een belangrijke
bijdrage aan de cursus en lichten diverse gastsprekers specifieke onderdelen toe.
Locatie
De opleiding vindt op diverse vrijdagen in de periode van september tot maart plaats op
landgoed Heiligenberg in Leusden.
Investering
De investering bedraagt 6.655 euro voor niet-leden inclusief hotelovernachting, catering en
exclusief literatuur (enkele tientjes). Leden van het Customer Insights Center krijgen korting en
betalen hiervoor de speciale prijs van 5.929 euro per persoon.
Kleinschalig
Om zeker te zijn dat iedere deelnemer voldoende aandacht krijgt en ook de geambieerde ontwikkeling doormaakt, kent de opleiding een beperkt aantal deelnemers van maximaal 15 analisten.
Vanwege de populariteit van deze opleiding wordt vroegtijdig inschrijven sterk aangeraden.
Inschrijving
Je kunt je inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen op onze website
www.impactvolleanalist.nl. Hier tref je ook aanvullende informatie aan.
Je kunt ook contact opnemen met het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit
Groningen: Lianne Molog-Kwant stuurt je graag een inschrijfformulier toe.
Zij is bereikbaar via 050 – 363 3686 of cic@rug.nl.

Manager Business Analysis,
De Telefoongids

Ik heb gemerkt dat onze analisten veel
meer hebben geleerd dan alleen het

Succesvollere marketingstrategieën
Het Customer Insights Center wil het kennisniveau van bedrijven verbeteren
door professioneel wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en de resultaten
daarvan te delen met haar leden. De nieuwste wetenschappelijke klantinzichten
bieden kansen. Juist de kennis over klanten en hun gedrag is voor bedrijven cruciaal bij de realisatie van een succesvolle marketingstrategie.
Kennisplatform voor klantinzichten
De onderzoekers van het Customer Insights Center vormen het kennisplatform
bij de beantwoording van vragen op het vakgebied van Customer Insights. Door
bijvoorbeeld uw klantdata te onderzoeken worden recente en relevante klantinzichten verkregen waarmee uw bedrijf gerichter kan inspelen op klantwensen.
Of door te meten wat Nederlandse consumenten vinden van bedrijven waarvan
zij zelf klant zijn, wordt aangetoond welke verbeteringen kunnen leiden tot meer
succes in de markt. Tevens worden opleidingen verzorgd waarin ervaren medewerkers worden getraind in onder meer: succesfactoren van marketingimplementaties, impactvolle database analyses, alsmede sociale netwerken en nieuwe
media. Op deze wijzen bieden wij interessante inzichten aan bedrijven, die bovendien wetenschappelijk zijn getoetst.
Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, neemt u dan contact op met
Dr. J.T. Bouma, directeur van het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen via cic@rug.nl of 050-363 3686. Of kijk op onze website
www.rugcic.nl.

Jacko van den Bosch

“De mooie combinatie van analysetechnieken met communicatieve
vaardigheden was voor ons de reden
om drie van mijn medewerkers deze
opleiding aan te bieden. Een belangrijke aanleiding was bovendien de
ingebruikname van een totaal nieuw
datawarehouse - ’Jupiter’ - bij De Telefoongids BV. Deze was nodig om naar
een online businessmodel te gaan.
We waren als analisten gewend om
puur op vragen vanuit de organisatie
te reageren en ‘lijstjes’ te leveren, maar
we gaan ons nu veel meer richten op
analyses en voorspellingen: in plaats
van achteruitkijken, kijken we nu meer
vooruit. Daar passen de nieuwste analysetechnieken bij die wetenschappelijk worden ontwikkeld en aangeboden.

Voor wie resultaten wil zien
Terwijl bedrijven behoefte hebben aan meer kennis van de eigen klanten en hun
gedrag (Customer Insights), hebben wetenschappers van de universiteit behoefte aan onderzoeksgegevens over diezelfde klanten. Daarom is door de Rijksuniversiteit Groningen het Customer Insights Center (RUGCIC) opgericht met als
doel het ontwikkelen en delen van recente en relevante klantinzichten tussen
bedrijfsleven en wetenschap.

toepassen van de juiste technieken bij
de juiste vraagstukken. Ze zijn zich ook
bewuster geworden van de persoonlijke rol die ze kunnen pakken. Die
combinatie werkt goed en dat is heel
bijzonder, want analisten zijn mensen
die gestructureerd met cijfers werken,
terwijl er bij communicatie meer wegen zijn die naar Rome leiden. Het was
duidelijk dat ze daar tijdens de opleiding eerst aan moesten wennen.
Verder vind ik het waardevol dat onze
medewerkers in contact zijn gekomen
met vakgenoten van andere bedrijven.
Als je hoort hoe andere organisaties
dezelfde kwesties aanpakken, zet dat
aan tot nadenken over het vakgebied.
Waarom doen we de dingen zoals we
ze doen? Juist zulke facetten maken
deelname aan een opleiding als deze
zeer waardevol.”
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