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STELLINGEN 

 
behorende bij het proefschrift 

 
Leveraging Data Rich Environments Using Marketing Analytics 

 
door Niels Holtrop 

 
 

1. Het inzetten en toepassen van marketing analytics biedt bedrijven de mogelijkheden om te profiteren van de kansen 

en om te gaan met de uitdagingen die datarijke omgevingen bieden (dit proefschrift). 
 

2. Bedrijven reageren sterker op de strategische acties van hun concurrenten dan op de tactische acties van hun 

concurrenten (hoofdstuk 2). 

 

3. Waar de beslissing om te reageren op acties van concurrenten door het hogere management vaak correct wordt 

genomen, geldt dit vaak niet voor de beslissing om te reageren op acties van concurrenten genomen door managers op 

een lager organisatieniveau (hoofdstuk 2). 
 

4. Het bewaken van de privacy van klanten hoeft niet ten koste te gaan van de marketinganalysecapaciteiten van een 

bedrijf, mits de juiste methode wordt gebruikt (hoofdstuk 3). 

 

5. Bij het voorspellen van churn kan een complexer model een betere voorspellende kracht hebben, maar alsnog slechter 

presteren als ook de karakteristieken van de praktische implementatie als maatstaf worden meegenomen (hoofdstuk 

3). 

 

6. De variantie in de tussenaankooptijd van een klant kan goed gebruikt worden als additionele voorspeller bovenop de 

gemiddelde tussenaankooptijd van een klant om het tijdstip van zijn volgende aankoop te voorspellen (hoofdstuk 4). 

 

7. Het te vroeg benaderen van een klant is schadelijker in termen van klantuitgaven dan het te laat benaderen van een 

klant (hoofdstuk 4). 

 

8. De parallelen tussen het in de gaten houden van een chemisch proces over tijd en het volgen van het gedrag van een 

klant over tijd zijn verrassend groot. 

 

9. De toepassing van de inzichten uit dit proefschrift onderschrijft de positieve kant van deze uitspraak: “Big Data will 

produce progress—eventually. How quickly it does, and whether we regress in the meantime, will depend on us” (Nate 

Silver, The Signal and the Noise). 

 

10. Het adagium “meer is beter” is niet van toepassing op zowel de hoeveelheid data die men beschikbaar heeft als het 

aantal stellingen dat bij een proefschrift zit. 

 

 


