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I Abstract 

In this graduation project Customer Lifetime Value is proposed as segmentation criteria to 
segment the customers of a retail bank with a saving. In doing so, this retail bank is able to 
enlarge its profitability by increasing the Share of Wallet 
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11 Management Summary 

During a nine month intemship at a retail bank in the Netherlands, a graduation project is 
carried out as the end of the education lndustrial Engineering and Management Science of 
the Eindhoven University of Technology. In this report the author's graduation project at this 
retail bank is described. 

The main topic which is addressed in this research is how the retail bank of concern is able 
to en large the Share of Wallet (SOW) of its savings customers since the retail bank has a low 
SOW compared to their competitors. The SOW is defined as the part of a customer's total 
wallet spending with a firm. 

The SOW can be increased by proposing an additional product towards a customer. This 
new innovative product can motivate customers tobring in moresaving money. In the current 
situation an additional product is proposed towards these customers who do nat have much 
value yet. In this way the retailer bank hopes to attract saving money from customers who 
have a lot of savings with another retail bank. Since the amount of savings with the firm of 
these customer increases, the Share of Wallet of these customers will increase. 

This segmentation strategy has two major drawbacks. Firstly, the current segmentation 
strategy only includes the current value of a customer. However, there can be customers 
which will have a potential value that is much larger than the current value. These customers 
should be proposed the additional product. Secondly, there are some customers who will 
tend to abandon the relationship with the retail bank; these customers are likely to churn. lf 
the retail bank wants to retain these customers, they should offer them also an additional 
saving product. 

The Customer Lifetime Value is proposed as a segmentation criterion to segment all 
customers. In this way these two concerns of the current segmentation strategy are 
eliminated. 

Many researchers (Hwang et al., 2004; Kumar et al., 2004; Bergerand Nasr, 1998) have 
adopted the Customer Lifetime Value as segmentation criteria when a firm wants to 
maximize the profits per customer. Therefore the following problem definition is defined: 

The current segmentation model results in a /ow SOW compared to competitors since 
the CL V is not used as segmentation criteria. 

The Customer Lifetime Value (CLV) of a customer is defined as: 

Definition CLV: 'net present value of all future profits generated from a customer' 
(Gupta en Lehmann, 2003) 

So, the expected revenues from a customer are discounted over the expected lifetime of a 
customer. Th is can be presented by the following CLV formula: 

CLV=± R; 
I 1=0 (1 + dY Formula 0.1 

Olivier van Hees - 6-



Customer Lifetime Value als segmentatie criteria 

R is defined as the total revenues, d the discount rate and L the expected lifetime of a 
customer. 

Since the CLV model also encounters the future profits of customers the potential value of a 
customer is included in the model. When a customer has a lot of potential value this 
customer is likely to generate high profits in the future and therefore has a high value (CLV). 
Also, the CLV captures the problem with the customers who are likely to churn. The 
customers with a low expected lifetime will be proposed the additional product so the CL V of 
these customers will increase. 

So, the customers who have a lot of potential value will be given an additional saving 
product. The customers who will have a low expected lifetime will be given such a product. 

For each customer the Customer Lifetime Value (CLV) is calculated for the situation a 
customer is proposed an additional product and for the situation in which a customer is not 
proposed an additional saving product. By calculating this CLV for each customer the 
decision is made whether to give a customer this additional savings product or not. In the first 
situation, when a customer doesn't receive this savings product, the CLV is calculated easily 
by ad ding the discounted profits of the savings on the current savings product. 

In the second situation, when a customer is proposed a savings product with a higher interest 
rate, several processes need to be modeled. Firstly, there will a part of the saving from the 
current savings product which will flow towards the new additional product. This is called the 
cannibalization effect and is modeled by a cannibalization factor. Secondly, some savings 
from the customer will flow from a competitive bank towards the savings product of the 
retailer bank. This is modeled through the Total Wallet (total amount of savings of a 
customer) and a factor which presents the part of the total savings from a competitive firm 
that will flow towards the retail bank. Thirdly, there will be still some savings on the current 
savings product of the customer since not all savings will cannibalize. Al these three parts will 
be multiplied with the profit margin and discounted. Finally these net present values are 
added in order to calculate the CLV of a customer in this situation. 

Then the CL V's of the different two situations are compared and are used as a decision 
variable. The customer will only be proposed the additional product with the higher interest 
when the CLV in that case is higher than in the other situation. 

Finally, an evaluation is performed which (financial) consequences the implementation of 
CLV as segmentation criteria will have for the retail bank. 

Firstly, some customers will now be proposed the additional savings product while these 
customers were not proposed this product in the current situation. Secondly, some 
customers will not be proposed an additional product while those customers would have 
been proposed an additional product according to the original segmentation model. This will 
result in a smaller cannibalization effect. 

Since there are no costs of using the proposed CLV model in practice, profits are enlarged by 
1, 5 million euros when the result of this research is implemented. 

Olivier van Hees - 7-



Customer Lifetime Value als segmentatie criteria 

111 Voorwoord 

Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd als afsluiting van de studie Technische Bedrijfskunde 
van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Het onderzoek valt binnen de 
afstudeerrichting Marketing dat onderdeel is van de capaciteitsgroep Organisation Science 
and Marketing (OSM). Gedurende negen maanden heb ik onderzoek gedaan bij de Postbank 
te Amsterdam dat geleid heeft tot dit afstudeerrapport 

Toen ik begon met het zoeken naar een afstudeerbedrijf wilde ik een keer een heel andere 
omgeving ervaren dan de bedrijven waar ik al een keer een project had gedaan. Na de 
technische bedrijven waar ik een kijkje had genomen besloot ik op de Marketing afdeling van 
een bank te gaan afstuderen. Omdat ik tijdens mijn studie voornamelijk casestudies heb 
geanalyseerd die betrekking had op het produceren van een product was de financiële 
dienstverlening een heel nieuwe wereld voor me. Ik kwam op de afdeling sparen terecht. 
Hoewel ik zelf meer ervaring heb met lenen dan met sparen heb ik door de grote 
hoeveelheid geld er gemoeid is de spaarmarkt als een interessante markt ervaren. 

Dit onderzoek had niet plaats kunnen zonder de inzet van al mijn begeleiders. Ten eerste wil 
ik mijn 1 e begeleider van de TU/e, Joost Wouters, bedanken voor het constructieve en 
heldere commentaar dat mij continu op scherp heeft weten te zetten. Daarnaast wil ik mijn 2e 
tweede begeleider bedanken voor zijn feedback tijdens de belangrijke mijlpalen van het 
onderzoek. 

Daarnaast wil ik mijn Postbank begeleiders, Dianne Kuyvenhoven en Emiel Begthel, 
bedanken. Ik heb met veel plezier deze opdracht uitgevoerd en wil mijn begeleiders graag 
bedanken dat ik veel vrijheid heb gekregen richting te geven aan mijn opdracht. Daarnaast 
wil ik Dianne en Emiel bedanken voor het helpen mijn onderzoek te ondersteunen en het 
brainstormen over mijn toekomst na mijn afstudeerperiode. Naast mijn begeleiders wil ik 
graag alle betrokkenen die mij geholpen hebben tijdens mijn onderzoek binnen de Postbank 
bedanken. Daarnaast wil ik alle leden van het Credit team van Basis en Vermogen bedanken 
voor de plezierige samenwerking tijdens en na werktijd. 

Tot slot wil ik iedereen bedanken zoals familie en vrienden die me gesteund en geholpen 
hebben tijdens mijn afstudeerperiode. In het bijzonder wil ik Marte bedanken die me erg 
geholpen heeft met het verslag leggen van mijn onderzoek. 

Met trots kijk ik terug op mijn studieperiode. Er waren hoogte- en dieptepunten, maar vooral 
de afleiding en support van mijn vrienden, familie en mijn vriendin hebben me geholpen de 
eindstreep te halen en mijn studententijd tot een onvergetelijke periode gemaakt! 

Olivier van Hees, juli 2007 
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VI Begrippenlijst 

Term Afkorting Omschrijving 
Basis & B&V Onderdeel van de afdeling Markt Management en 
Vermogen verantwoordelijk voor bestaande klanten van de Postbank 
Customer Cl Marketing ondersteunende afdeling van de 
lntelligence ING groep, met als doel om alle benodigde 

marketing data te verkrijgen, beheren en 
analyseren 

Cliëntrente De rente die een klant ontvangt op het 
spaargeld wat in het beheer van de 
Postbank is gesteld 

Contante cw Verdisconteerde marge over een bepaalde tijdsduur 
Waarde 
Cu stomer CLV Opbrengsten van een bedrijf aan een klant verdisconteerd 
Lifetime Value over de totale klantrelatie die een klant met een bedrijf 

heeft 
Deep-sell Vergroten van de hoeveelheid spaargeld van een klant op 

het bestaande spaarproduct van die klant 
Inlegfactor Fractie van het potentiële vermogen van een klant dat op 

een Postbank spaarproduct wordt gezet 
Kannibalisatie Door het aanbieden van een nieuw spaarproduct aan een 

klant die al een spaarproduct afneemt wordt er spaargeld 
naar het nieuwe spaarproduct overgeheveld dat afkomstig 
is van het oorspronkelijke spaarproduct 

Breakeven BEV Breakeven waarde van de CL V van een klant voor de 
waarde situatie waarin deze een wervingsproduct krijgt 

aangeboden en geen wervingsproduct krijgt 
Markt Verreken MVS De vergoeding die de Postbank ontvangt op het spaargeld 
System dat de Postbank in beheer heeft gekregen van zijn 

spaarklanten 
Marketing MlO Database voor het vergaren van klantgegevens 
Informatie 
Omgeving 
Mike Interne database, waarin alle rapporten beschikbaar zijn 

van alle onderzoeken die hebben plaats gevonden binnen 
de ING 

Obligo Hoeveelheid spaargeld in het bezit van een 
entiteit (bank of persoon) 

Potentieel Deel van het totale spaarvermogen dat een Postbank bij 
Vermogen een concurrerende bank spaart 
Propositie Aanbod aan een klant van een product of service ten einde 

meer winst aan deze klant te entrekken 
Rentepunten RP Spaarpunten die klanten naast de cliëntrente op 

spaarproducten bij de Postbank krijgen. Deze punten 
kunnen gebruikt worden in de rentepuntenwinkel zodat een 
product voor de helft van de adviesprijs gekocht kan 
worden. 

Retentie Het proberen te behouden van een klant 
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Segmentatie Het verdelen van klanten in verschillende groepen zodat 
deze klanten op een verschillende manier of met een 
verschillende propositie benaderd kunnen worden 

Share Of Wallet sow De Share of Wallet is de verhouding tussen de hoeveelheid 
spaargeld dat klanten bij een bepaalde instelling hebben 
en de totale hoeveelheid spaargeld van deze klanten 
(inclusief hun spaargeld bij andere instellingen) 

Sparen Op Maat SOM Een nieuwe klantdifferentiatie strategie binnen de Postbank 
waarmee getracht wordt de juiste klant via het juiste kanaal 
de juiste propositie aan te bieden 

Totaal TOF 2-jaarlijkse consumenten onderzoek verricht door 
Onderzoek marktonderzoeksbureau GfK, waarin 10.000 personen 
Financiële worden ondervraagd, betreffende de financiële 
diensten dienstverlening 
Totale Wallet TW Totale hoeveelheid spaargeld van een klant 
Upseli Vergroten van de hoeveelheid spaargeld op het 

spaarproduct van een klant door een (voor de 
spaarklant) aanvullend spaarproduct aan te bieden 

Weglek Het afnemen van het spaarsaldo op een spaarproduct van 
een spaarklant doordat er geld van het spaarproduct wordt 
opgenomen 

Welvaartscode WVC Indicator van het totale vermogen van een klant op basis 
van de postcode waarin een woont 

Wervings- Spaarproduct met een dusdanig hoge cliëntrente zodat een 
product spaarklant meer gaat sparen 
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Hoofdstuk 1 Algemene beschrijving 

In dit hoofdstuk wordt een algemene beschrijving gegeven van het afstudeeronderzoek. 
Allereerst wordt het bedrijf waar het afstudeeronderzoek plaats vindt beschreven (§ 1.1 ). 
Daarnaast wordt de probleemstelling uitgelegd (§1.2), wat vervolgens resulteert in een 
opdrachtformulering (§1.3). Nadat in paragraaf 1.3 enkele ontwerp eisen worden 
gedefinieerd, wordt in de laatste paragraaf de gebruikte methodiek beschreven. 

1. 1 Beschrijving bedrijf 

De Postbank is onderdeel van ING Retail Nederland en is met 7,5 miljoen klanten één van 
de grootste financiële dienstverleners van Nederland. Op dit moment draagt ING Retail in 
Nederland 3 verschillende labels, te weten Postbank, ING Bank en RVS. Vanaf 2009 zullen 
de Postbank en ING Bank samen gevoegd worden onder het label ING. Deze 
afstudeeropdracht vindt plaats op de afdeling Basis & Vermogen (B&V) van de hoofdafdeling 
Markt Management Postbank Particulieren. De positie van de afdeling B&V in de organisatie 
van de Postbank is weergegeven in bijlage 1. 
De afdeling B&V is onderverdeeld in 3 sub afdelingen: Credit, Klantdifferentiatie en Debet. 
Credit, de subafdeling waar deze opdracht plaats vindt, bevat de producten sparen en 
beleggen. Klantdifferentiatie omvat enkele speciale klantgroepen zoals ouderen, 
nabestaanden en gescheiden klanten. Debet bevat de producten Consumptief Krediet (CK), 
Hypotheken en de verzekeringsproducten Schade (schadeverzekering) en Leven 
(levensverzekering). Het organogram van de afdeling B&V is weergegeven in Figuur 1. 

Sparen 
Beleggen 

Basis & Vermogen 

Klantdifferentiatie 

CK 
Hypotheke 

Leven 
Schade 

Figuur 1 Organogram van de afdeling Markt Management Basis & Vermogen 

De subafdeling Credit van de afdeling B&V is verantwoordelijk voor de marktbewerking van 
de spaar- en beleggingsklanten. Voor sparen houdt dit de coördinatie van marketingacties, 
Sparen Op Maat (SOM) en Rentepunten in. Naast de afdeling B&V zijn er nog een aantal 
andere afdelingen betrokken bij de spaaractiviteiten van de Postbank. De subafdeling 
Sparen van de afdeling Product Management (PM) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van nieuwe spaarproducten, het rentebeleid en de coördinatie van de back office processen. 
Daarnaast zijn er vier afdelingen verantwoordelijk voor de communicatiekanalen van de 
marketing spaaracties: Telefoonbank, Internet, Mail en Postkantoren. Tenslotte is er een 
afdeling die als ondersteuning van alle afdelingen binnen ING Retail Nederland onderzoeken 
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uitvoert. Deze afdeling, Customer lntelligence (Cl), beheert, verwerkt, analyseert en 
modelleert alle klant informatie die ofwel intern (eigen databases van de Postbank) of extern 
(ingekochte marktinformatie) aanwezig is. De afdeling Cl bestaat weer uit vijf afdelingen, 
waarin elke afdeling zijn eigen verantwoordelijkheid en specialiteit heeft (bijlage 2). 

1.2 Probleemanalyse 

De spaaractiviteiten van de Postbank leveren de belangrijkste bijdrage aan de baten van de 
Postbank. De baten uit de spaaractiviteiten van de Postbank bestaan uit twee componenten: 
de hoeveelheid spaargeld (obligo) en het verschil tussen de rente die de Postbank ontvangt 
op bezittend spaargeld (MVS: Markt Verreken Systeem) en de rente die de Postbank aan 
een klant betaalt op ingelegd spaargeld (de cliëntrente). Dit is weergegeven in formule 1.1. 

baten = obligo · (MVS - elientrente) 
1 

Formule 1. 

Om de baten uit de spaaractiviteiten van de Postbank te verhogen dient ofwel de 
hoeveelheid spaargeld (obligo) ofwel het verschil tussen de MVS en de cliëntrente verhoogd 
te worden. Omdat zowel de MVS als de cliëntrente buiten het bereik van de afdeling Basis 
en Vermogen (B&V) ligt, dient de hoeveelheid spaargeld (obligo) verhoogd te worden om de 
baten te verhogen. Bovendien houdt de afdeling B&V zich alleen bezig met bestaande 
Postbank klanten en niet met het werven van nieuwe klanten. De enige mogelijkheid binnen 
de afdeling B&V om het obligo te verhogen is daarom bestaande klanten meer te laten 
sparen bij de Postbank. 

De hoeveelheid spaargeld van een klant bij een bank als percentage van zijn totale 
hoeveelheid spaargeld wordt het Share Of Wallet (SOW) bij deze bank genoemd. Wil de 
Postbank zijn bestaande klanten meer laten sparen bij de Postbank dan dient het SOW van 
deze klanten verhoogd te worden. 

De Nederlandse spaarmarkt wordt al jaren lang gedomineerd door de drie Nederlandse 
grootbanken: Rabobank, Postbank en ABN AMRO. Rabobank is al jaren marktleider van 
Nederland met een marktaandeel van rond de 30 %. ABN AMRO en Postbank hebben beide 
al jaren een marktaandeel van rond de 15 % (TOF 1999, TOF 2001, TOF 2003, TOF 2005). 
Het Share Of Wallet (SOW) van de Postbank is echter beduidend lager dan dat van de 
Rabobank en de ABN AMRO. Op basis van een grootschalig consumentenonderzoek binnen 
de financiële dienstverlening (TOF, 2005) is te zien dat Postbank spaarklanten slechts 36% 
van hun totale spaargeld bij de Postbank sparen. De SOW bij de concurrenten is veel hoger: 
ABN AMRO: 48 %, Rabobank: 57% (Figuur 2) 
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Figuur 2 SOW van grootbanken onder hun eigen spaarklanten (TOF, 2005) 

De totale hoeveelheid spaargeld die bestaande Postbank klanten bij de Postbank sparen is 
32,9 miljard euro (MlO, november 2006). Zou de Postbank in staat zijn het SOW van zijn 
spaarklanten te verhogen naar het niveau van ABN AMRO of Rabobank dan kan het totale 
obligo aanzienlijk worden verhoogd. In vergelijking met de benchmark van de ABN AMRO 
zou het totale obligo dan 43,9 miljard euro bedragen en in vergelijking met de Rabobank 52,1 
miljard euro. 

De voornaamste reden voor een klant om (meer) te gaan sparen bij een bank, zodat het 
SOW verhoogd kan worden, is de hoogte van de cliëntrente (Gockel, 2006; van Gastel, 
2006; Tip, 2007). Echter de hoogte van de cliëntrente op de spaarproducten bepaalt weer de 
marges op de spaarproducten en dus de winstgevendheid van de spaaractiviteiten van de 
Postbank. Formule 1.1 bevestigt deze redenering, doordat de hoogte van de cliëntrente de 
baten van de spaaractiviteiten beïnvloedt. Zoals al vermeld ligt het beïnvloeden van de 
hoogte van de cliëntrentes buiten het bereik van de afdeling B&V. Omdat er echter negen 
verschillende spaarproducten zijn met verschillende cliëntrentes kan de afdeling B&V 
beslissen welke klanten een spaarproduct met een hoge cliëntrente krijgen aangeboden. 
Klanten die al veel spaarsaldo hebben bij de Postbank krijgen geen spaarproduct met een 
hoge cliëntrente aangeboden terwijl klanten met weinig spaarsaldo bij de Postbank wel een 
dergelijk aanbod krijgen. Hiervoor is een segmentatiemodel ontwikkeld waarin vijf 
verschillende klantsegmenten worden onderscheiden. Deze segmentatie strategie, waarin 
elke klantsegment een passende spaarproduct krijgt aangeboden om de winst uit de 
spaaractiviteiten te maximaliseren, heet Sparen Op Maat (SOM). Deze segmentatie strategie 
vereist verder een gedifferentieerde communicatie naar de klant om te zorgen dat klanten uit 
de een specifiek klantsegment ook het juiste spaarproduct aangeboden krijgen. Daarom zijn 
de communicatiekanalen (Postkantoren, Internet, Mail, Telefoonbank) ook 'op maat' 
ingericht. 
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In de literatuur wordt klantwaarde (de hoeveel waarde die een klant op dit moment heeft voor 
een bedrijf1) als segmentatie criterium aangedragen, wanneer een bedrijf probeert de winst 
te maximaliseren (Mulhern, 1999; Verhoef en Donkders, 2001, Zeithaml, 2001 ). Verhoef en 
Donkers (2001) zegt hierover: 'By using customer information contained in databases, 
companies can invest in the customers that are (potentially) valuable for the company, but 
also minimize their investments in non-valuable customers'. Het principe dat er naast een 
focus op waardevolle klanten, minder aandacht naar minder waardevolle klanten gaat wordt 
ook door Zeithaml et al. (2001) bevestigd ' ... firms need nat serve all customers equally well
many customers are toa costly to do business with and have little potential to become 
profitable, even in the long term'. De 'Customer Pyramid' van Zeithaml et al. (2001) is een 
voorbeeld van een indeling van klanten naar klantwaarde en is weergegeven in Figuur 3. 
Klanten met de hoogste klantwaarde bevinden zich in het 'Piatinum' segment, terwijl klanten 
met een lage klantwaarde zich in het 'Lead' segment bevinden. 

Most 
Profitable 
Customers 

Least 
Profitable 
Customer 

Figuur 3 Customer Pyramid (Zeithaml et al, 2001) 

Wanneer klanten zijn gesegmenteerd op basis van klantwaarde kunnen verschillende 
proposities ontwikkeld worden om deze klanten te bereiken. Van Raaij (2005) zegt over het 
gebruik van klantwaarde als segmentatie criterium ' ... once customers have been segmented 
according to profitability and target segments have been selected, organisations can use 
profitability data to develop different value propositions for different segments'. 

De manier om klanten in te delen naar alleen huidige klantwaarde kan leiden tot sub 
optimalisatie. Verhoef en Donkers (2001) geeft hier twee voorbeelden van. 

1 Klantwaarde kan op twee verschillende manieren, vanuit de koper en vanuit de verkoper, 
bekeken worden (Lindgreen en Wynstra, 2005). De koper, in dit geval de spaarklant, kijkt 
vooral naar wat de waarde van het product voor de klant is. De verkoper, in dit geval de 
Postbank, wil vooral graag weten hoeveel waarde een klant heeft voor het bedrijf. Binnen dit 
onderzoek wordt klantwaarde bekeken vanuit het bedrijf omdat het segmentatiemodel van de 
Postbank erop gericht is de winst zoveel mogelijk te maximaliseren. 
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Ten eerste kunnen klanten in het 'Lead' segment zijn gepositioneerd, terwijl deze klanten een 
hele hoge potentiële waarde (de waarde die in de toekomst de huidige waarde kan worden) 
hebben. Dit kan leiden tot een situatie waarin een bedrijf probeert kosten te besparen aan de 
relatie met deze klant terwijl de relatie juist geïntensiveerd zou moeten worden omdat er 
grote mogelijkheden bij deze klant aanwezig zijn om de klantwaarde van deze klant voor het 
bedrijf te vergroten. Wanneer er meer (spaar-)producten aan deze klant worden verkocht of 
deze klant meer uitgeeft aan een bestaand (spaar-) product kan in de toekomst deze 
potentiële waarde van een klant omgezet worden in de huidige waarde van een klant. 

Het tweede voorbeeld dat door Verhoef en Donkers (2001) wordt aangehaald is de situatie 
waarin klanten in het 'Gold' segment zitten met weinig potentiële waarde. Het bedrijf probeert 
de klantwaarde van deze klanten te vergroten, zodat de klant naar het 'Piatinum' segment 
verschuift. Echter deze klanten hebben al de volledige potentiële waarde bij het bedrijf 
besteed. Met deze twee voorbeelden wordt duidelijk dat een segmentatie op basis van alleen 
huidige klantwaarde niet afdoende is en een meer gedifferentieerde aanpak nodig is door 
ook de potentiële klantwaarde van klanten mee te nemen (Verhoef en Donkers 2001; Van 
Raaij, 2005). 

Hieruit blijkt dat bij het segmenteren van klanten het van belang is om naar de potentiële 
waarde te kijken. Verschillende auteurs (Kumar et al, 2004; Berger en Nasr, 1998; Hwang et 
al., 2004) hebben de Customer Lifetime Value (CLV) aangedragen als segmentatie criterium 
om de winst per klant te maximaliseren. De CL V maakt gebruik van de potentiële waarde 
doordat de winst van een klant over zijn gehele verblijftijd wordt berekend. In dit onderzoek 
wordt onderzocht of het aantrekkelijk is om deze CL V segmentatie methode bij de Postbank 
te gebruiken. 

Concluderend is daarom de volgende probleemstelling gedefinieerd: 

De huidige Sparen Op Maat segmentatie criteria leveren doordat er geen gebruik 
gemaakt wordt van Customer Lifetime Value ten opzichte van de grootste 
concurrenten van de Postbank een te lage SOW op. 

1.3 Opdracht formulering 

Bovenstaande probleemconstatering uit paragraaf 1.2 leidt tot de volgende opdracht 
formulering: 

Maak een herontwerp van de huidige Sparen Op Maat segmentatiecriteria door de 
Customer Lifetime Value te gebruiken als segmentatievariabele zodat het Share Of 
Wallet van bestaande Postbank spaarklanten verhoogd wordf 

De opdracht wordt vervolgens in de volgende onderzoeksvragen opgedeeld: 
1. Breng in kaart wat Customer Lifetime Value inhoudt en welke manieren er zijn om CLV te 

modelleren door middel van de wetenschappelijke literatuur. 

2 Belangrijkst hoofddoel is de winst van de spaaractivitetiten van de Postbank. Hierdoor zullen 
niet alle klanten het product met de hoogste rente kunnen ontvangen. Daarnaast kan ook de hoogte 
van de cliêntrentes niet veranderd worden. De cliêntrentes zorgen en er immers juist voor dat de 

winstgevendheid van de spaaractiviteiten van de Postbank zo hoog is. 
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2. Breng de huidige situatie in kaart en maak een analyse van deze situatie door middel van 
een probleemkluwen. 

3. Maak een herontwerp van het huidige segmentatiecriteria door middel van CLV zodat de 
Postbank het SOW van bestaande klanten kan verhogen. 

4. Voer een gevoeligsheidsanalyse van de ontworpen segmentatiecriteria uit en bereken de 
(financiële) implicaties van de ontworpen segmentatie criteria. 

1.4 Ontwerp eisen 

Wanneer klanten worden gesegmenteerd op basis van segmentatie criteria moet de 
toepasbaarheid van deze criteria meegenomen worden om te verzekeren dat de segmentatie 
criteria daadwerkelijk gebruikt kunnen worden om tot verschillende segmenten te komen. 
Verschillende auteurs (Kotler, 2000; Perault, 2000; Dibb, 1999; Bonoma en Shapiro, 1984) 
noemen een aantal standaard eisen waaraan segmentatiecriteria dienen te voldoen. Een 
belangrijke eis is dat klanten binnen een segment op basis van een aantal segmentatie 
criteria overeenkomsten moeten hebben (homogeniteit) en dat klanten uit verschillende 
segmenten op basis van deze segmentatie criteria verschillen (heterogeniteit). Daarnaast 
worden enkele praktische eisen gegeven waaraan een segment moet voldoen: de criteria 
moeten meetbaar zijn, een segment moet substantieel groot zijn om te differentiëren en het 
segment moet operationeel haalbaar zijn zodat klanten daadwerkelijk bereikt kunnen 
worden. De segmentatiecriteria die in dit onderzoek opgesteld worden moeten aan deze 
eisen voldoen. 

1.5 Methodiek 

Per onderzoeksvraag wordt in deze paragraaf de methodiek besproken die gebruikt is om de 
onderzoeksvraag te beantwoorden. De vier onderzoeksvragen corresponderen met de vier 
volgende subparagrafen. 

1.5.1 Literatuurstudie 

In het literatuuronderzoek is inzicht verschaft in het begrip Customer Lifetime Value (CLV) en 
de manieren om CLV te modelleren uit de literatuur onttrokken. In het literatuuronderzoek is 
op verschillende manieren gezocht om verschillende 'journals', artikelen en boeken te vinden 
in de volgende bronnen: 

• De online catalogus van de bibliotheek van de TUle; 
• De online zoekmachnies van Emerald, Science Direct en ABI lnform; 
• De website scolar.google.nl; 
• Referenties van onderzoeken die bij de Postbank zijn uitgevoerd en tips van 

onderzoekers van de Postbank; 
• Relevante referenties van gevonden artikelen; 
• Tips van medestudenten Techsniche Bedrijfskunde (TU/e) en Marketing Management 

(UVT). 

De gevonden literatuur is vervolgens getest op relevantie en betrouwbaarheid. Wanneer een 
artikel voldoende relevant is gebleken, is het artikel getest op betrouwbaarheid waarvoor de 
volgende criteria zijn gebruikt. 
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• Type journal; de 'master joumal list' van Thomson Scientific is gebruikt om hoog 
aangeschreven joumals te selecteren; 

• Aantal keer dat er door andere auteurs naar het artikel is gerefereerd. Hiervoor is het 
artikel de diverse zoekmachines en op scolar.goog/e.nl gezocht; 

• Jaar van publicatie; er is getracht de meest recente literatuur te vinden. 

1.5.2 Analyse 

In de analyse fase is de huidige situatie, de 'ist' situatie, vergeleken met de literatuur, de 'soli' 
situatie. Om deze 'ist' situatie in kaart te brengen is gebruik gemaakt van interne rapportages 
binnen de Postbank en diepte interviews. 

Er is gebruik gemaakt van een aantal interne rapportages van onderzoeken van Customer 
lntelligence die betrekking hebben op het Sparen Op Maat segmentatiemodeL Tevens is er 
door middel van het computerprogramma Marketing Informatie Omgeving (MlO) 
klantinformatie geanalyseerd. Deze klantinformatie is niet op klant niveau, dat wil zeggen dat 
alleen informatie op te vragen is over het aantal klanten dat binnen een bepaalde groep valt. 
Hiernaast is gebruik gemaakt van de Totaal onderzoek Financiële (TOF) dienstverlening 
rapportage uit 1999, 2001, 2003 en 2005 om een externe analyse te kunnen maken. 

Binnen de subafdelingen Market Research (MR), Research en Modelling (R&M) en Action 
Campaign Management (ACM) diegene geïnterviewd die betrokken zijn bij het 
segmentatiemodel van Sparen Op Maat. In totaal zijn er 21 mensen geïnterviewd, sommige 
geïnterviewden meerdere malen. Een overzicht van de functies van de geïnterviewden is 
weergegeven in bijlage 3. Uit de interviews bleek dat er weinig consistentie heerst tussen alle 
betrokkenen van het Sparen Op Maat segmentatiemodel over welke segmentatiecriteria er 
zijn en op welke manier deze gebruikt worden. 

Als afsluiting van de analyse fase is er een probleemkluwen opgesteld, waarin onderdelen 
gekozen zijn van de probleemkluwen die in het vervolg van het onderzoek meegenomen 
worden. Dit is gedaan in samenspraak met de opdrachtgevers van de TU/een de Postbank. 

1.5.3 Ontwerpfase 

In de ontwerpfase zijn de gekozen elementen van de probleemkluwen uitgewerkt tot een 
herontwerp. Hiervoor is gebruik gemaakt van een aantal interne rapportages en bestaande 
datasets. Er dient omgemerkt te worden dat de voorkeur uit gaat naar het ontwikkelen van 
een dataset speciaal voor het onderzoek. Door aparte test, waarin klanten gebeld worden die 
voor het onderzoek het meest interessant zijn, kunnen de gegevens nodig zijn achterhaald 
worden. Echter bleek tijdens het onderzoek dat er niet voldoende klanten in deze test op te 
nemen waren die de hoge kosten van een dergelijke test konden rechtvaardigen. Daarom is 
er voor gekozen om de gegevens van bestaande datasets te gebruiken. 

Tijdens de ontwerpfase is voor het analyseren van de dataset veelvuldig gebruik gemaakt 
van de ANOVA analyse. Deze analyse wordt gebruikt om te toetsen of de variantie 
veroorzaakt wordt door verschillen tussen deelpopulaties ('mean square between groups') of 
door de variantie in een deelpopulatie ('mean square within groups'). Wanneer een ANOVA 
wordt gebruikt, in plaats van een t-toets, om gemiddelden van drie of meer deelpopulaties te 
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vergelijken dan wordt de type I fout verkleind. ANOVA vermijdt de type I fout door het maken 
van meerdere vergelijkingen door in één test te bepalen of de gehele set van de steekproef 
veronderstelt dat de steekproef is getrokken uit de dezelfde populatie (Green, 2004; 
Hair,2006). 

Toetsen met ANOVA analyse heeft als voorwaarde dat er sprake is van een normale 
distributie. Dit is bepaald met behulp van het meten van de skewness (scheefheid) en de 
kurtosis (spreiding) van de distributie. Bij de skewness ligt de grens om nog te kunnen 
spreken van een normale distributie tussen de -1 en 1, waarbij een waarde van 0 een perfect 
normale distributie aangeeft. Bij de kurtosis ligt deze drempel tussen de -3 en 3. Hoewel niet 
alle deelpopulaties aan deze eisen van normale distributie voldeden mag aangenomen 
worden dat de deelpopulaties bij benadering normaal verdeeld zijn doordat de steekproeven 
dermate groot (meer dan 500 klanten) zijn (van Gastel, 2007; Fa-Si-Oen, 2007). 

Bij ANOVA analyse wordt er slechts getoetst of er verschil bestaat tussen twee of meer van 
de verschillende groepen binnen de splitsingsvariabele. Wanneer er sprake is van een 
significant verschil volgens de ANOVA analyse, hoeft dit nog niet te betekenen dat er een 
significant verschil bestaat tussen alle groepen (Montgomery, 1999). Daarom is er ook een 
Post-Hoc analyse uitgevoerd, om te bepalen tussen welke groepen er sprake is van een 
significant verschil. Hiervoor is Fisher's 'Least Significanee Difference' toets gebruikt om 95 
% betrouwbaarheidsintervallen te ontwikkelen van de verschillen tussen de gemiddelden van 
de deelpopulaties (Hair, 2006). 

1.5.4 Evaluatiefase 

In de evaluatie fase zijn de ontworpen segmentatiecriteria beoordeeld aan de hand van de 
eisen van effectief segmenteren die in paragraaf 1.4 zijn behandeld. 

Doordat de Postbank zoveel klanten heeft is het kosten technisch niet haalbaar om van alle 
klanten precies te bepalen in welke segment ze zouden vallen op basis van het herontwerp. 
Pas wanneer de nieuwe segmentatiecriteria zijn geïmplementeerd kan dit bepaald worden. 
Daarom is een inschatting gemaakt van het aantal klanten dat door de nieuwe 
segmentatiecriteria naar een ander segment zal verschuiven. Om deze inschatting te maken 
is gebruik gemaakt van verschillende gegevens uit de database van de Postbank. Via het 
programma Marketing Informatie Omgeving (MlO) is het mogelijk om op aggregaat niveau 
informatie van klanten te achterhalen. Hiermee zijn berekeningen gedaan om het aantal 
klanten met een bepaalde eigenschap te bepalen. 
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Hoofdstuk 2 Customer Lifetime Value 

In dit hoofdstuk wordt op basis van de bestaande literatuur het begrip Customer Lifetime 
Value besproken. In paragraaf 2.1 wordt dieper ingegaan op de verschillende manieren 
waarop CLV door verschillende auteurs wordt gedefinieerd. In paragraaf 2.2 worden de 
verschillende manieren waarop de CLV kan worden gemodelleerd besproken. Tenslotte 
worden in paragraaf 2.3 nog enkele beperkingen van de manier waarop CLV in dit hoofdstuk 
is gemodelleerd besproken. 

2. 1 Definitie van Customer Lifetime Value 

Bij de bepaling van de CLV wordt de waarde over de gehele lengte van de relatie van een 
klant met een bedrijf verdisconteerd en vervolgens gesommeerd. Verschillende auteurs 
(Gupta en Lehmann, 2003; Berger en Nasr, 1998; Slattberg en Deighton, 1996; Bitran and 
Mondschein, 1996; Pearson, 1996; Jackson, 1994; Roberts en Berger, 1989; Courtheoux, 
1995; Stahl et al., 2003) hebben echter allen hun eigen definitie gegeven van CLV. In deze 
definities zijn kleine verschillen aanwezig over de gebruikte aannames. Zo definieert Berger 
en Nasr (1998) de lengte van de klantrelatie als de tijdsperiode waarin transacties 
plaatsvinden en Bitran en Mondschein (1996) de tijdsperiode dat de klant geregistreerd staat. 
Bij de Postbank wordt de lengte van de klantrelatie gedefinieerd als de tijdsperiode waarin 
een klant een spaarproduct in het bezit heeft (Tip, 2007). 

Daarnaast wordt de definitie van waarde (of winst) van een klant niet altijd hetzelfde 
gedefinieerd. Sommige auteurs (Gupta en Lehmann, 2003) nemen de kosten van een klant 
niet mee in de definitie van de CLV. Stahl et al. (2003) noemt als reden hiervoor het feit dat 
standaard accounting als beperking heeft dat kosten niet per klantrelatie kunnen worden 
gealloceerd. Daarnaast is het mogelijk dat deze kosten wel toe te wijzen zijn aan een klant 
maar dat deze voor verschillende situaties gelijk zijn. Hierdoor zullen wanneer de CLV 
gebruikt wordt om een afweging tussen verschillende situaties te maken, de kosten in geen 
invloed hebben op de afweging die wordt genomen. In de situatie bij de Postbank verschillen 
de (transactie-) kosten die toegewezen worden aan een klant niet voor verschillende situaties 
en daarom is de volgende definitie van Gupta en Lehmann (2003) gekozen om de CLV van 
klanten van de Postbank te beschrijven: 

'The net present value of all future profits generated from a customer' 

2.2 Customer Lifetime Value model 

Er is gekozen voor het volgende CLV model (formule 2.1) ter bepaling van de CLV per 
spaarklant bij de Postbank 3

: 

CLV = ± Rit 
I t=O (1 + dY Formule 

2.1 

3 In plaats van de verwachte duur van de klantrelatie had ook de retention rate gebruikt kunnen 

worden omdat deze twee benaderingen tot dezelfde resultaten leiden. 
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Hierin zijn de volgende variabelen gedefinieerd: 

CL V, 

~~ 
d 

= 

= 
= 
= 

Customer Lifetime Value van klant i 

totale opbrengsten in periode t gegenereerd door klant i 

de jaarlijkse verdisconteringfactor als fractie 

de verwachte verblijftijd van klant i 

Dit model is gebaseerd op een tweetal aannames beschreven door verschillende auteurs 
(Berger and Nasr, 1999; Hwang et al, 2004; Kumar et al., 2004). 

De eerste aanname is of de opbrengsten (en kosten) constant zijn in de tijd. Wanneer deze 
niet constant zijn, dan dienen per tijdseenheid de opbrengsten (en de kosten) berekend 
(voorspeld) te worden (Hwang et al., 2004; Berger en Nasr, 1998). In de situatie van de 
Postbank worden de opbrengsten gedefinieerd als de marges vermenigvuldigd met de 
hoeveelheid spaargeld. Omdat de hoeveelheid spaargeld continu veranderd, kan niet 
aangenomen worden dat de opbrengsten constant in de tijd zijn. Als tweede aanname dient 
bepaald te worden wanneer de opbrengsten (of kosten) worden verdisconteerd. Hwang et al, 
2004 en Kumar et al., 2004 verdisconteren de kosten en opbrengsten halverwege de 
tijdsperiode en andere auteurs (Berger en Nasr, 1998) verdisconteren deze cash flows aan 
het begin van de tijdsperiodes. Bij de Postbank worden de opbrengsten aan het begin van 
elke tijdsperiode verdisconteerd omdat aan het begin van de tijdsperiodes de marges van de 
verschillende spaarproducten worden bepaald (Blom, 2007). 

Een aspect van dit CLV model (formule 2.1) dat enige uitleg vereist is de retentien rate: de 
kans dat een klant de klantrelatie continueerd. Doyle (2000) en Reichheld en Sasser (1990) 
noemen de retentien rate het belangrijkste onderdeel van de CLV. Er zijn twee manieren om 
te modelleren dat niet alle klanten even lang klant blijven. 

Berger en Nasr (1998) en Kumar et al. (2004) nemen de retentien rate op in de CLV formule. 
In de modellen van Berger en Nasr (1998) en Kumar et al. (2004) worden de verdisconteerde 
winsten vermenigvuldigd met de retentien rate en vervolgens over een oneindige horizon 
gesommeerd. In is weergegeven in formule 2.2. 

CLV = f Rit ·(rY 
I t~O (1 +dY I 

2.2 

Hierin zijn de volgende variabelen gedefinieerd: 

CL V, 

~~ 
d 

= 
= 
= 
= 

Customer Lifetime Value van klant i 

totale opbrengsten in periode t gegenereerd door klant i 

De jaarlijkse verdisconteringfactor als fractie 
Retentien rate van klant i 

Formule 

Hwang et al (2004) daarentegen gebruiken de verwachte verblijftijd als variabele om te 
modelleren dat niet alle klanten even lang klant blijven. In het model (formule 2.3) van Hwang 
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et al. (2004) worden de verdisconteerde winsten over de verwachte relatieduur per 
klantrelatie gesommeerd. 

CLV =± Ru 
' 1=0 (1 + dY Formule 

2.3 

Hierin zijn de volgende variabelen gedefinieerd: 

CL~ 

~I 
d 

= 
= 
= 

= 

Customer Lifetime Value van klant i 

Totale opbrengsten in periode t gegenereerd door klant i 

De jaarlijkse verdisconteringfactor als fractie 

De verwachte verblijftijd van klant i 

Het feit dat deze twee benaderingen tot dezelfde resultaten leiden wordt verduidelijkt middels 
de volgende formule: 

00 

Li = I<r;Y 
2.4 
L, 

Ij 

t 

= 

= 
= 

De verwachte levensduur van de relatie met klant i 

Retentien rate, de kans dat een klant i blijft 

Tijd in jaren 

Formule 

Doordat de retentien rate gedefinieerd is als de kans dat een klant per tijdsperiode klant blijft, 
is Li het verwachte aantal tijdsperioden dat deze klant i verbonden blijft aan het bedrijf: de 
verwachte verblijftijd van die klant. 

2.3 Beperkingen van Customer Lifetime Value 

Het kwantitatief modelleren van de CLV, zoals in paragraaf 2.2 is beschreven, heeft enkele 
beperkingen. Naast de (directe) financiële waarde heeft een klant ook nog een aantal andere 
waarde componenten. Sta hl et al. (2003) beschrijft vier componenten van de CL V: base 
potential, growth potential, netwerking potential en learning potential. De basepotentialen de 
growth potential zijn respectievelijk de huidige en de potentiële klantwaarde van een klant. 
De netwerk waarde ( netwerking potential) is de waarde die ontstaat door het aanwenden van 
nieuwe relaties door word-of-mouth. De learning potential is de waarde die ontstaat door 
interacties met de klant, waardoor efficienter met een klant gecommuniceerd kan worden. 
Reichheld (1996) noemt ook nog een indirecte waarde component: de waarde doordat 'oude' 
klanten meer opbrengsten opleveren doordat deze klanten minder prijsbewust zijn dan 
'nieuwe' klanten. Omdat de CLV in dit onderzoek als segmentatie criteria gebruikt wordt en 
dus per klant bepaald dienen te worden, zijn deze meer kwalitatieve aspecten van de CLV 
niet meegenomen. 
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Hoofdstuk 3 Analyse 

In dit hoofdstuk wordt een analyse gemaakt van de huidige situatie bij de Postbank. In § 2.1 
wordt deze huidige situatie in kaart gebracht. In de tweede paragraaf worden de interne 
oorzaken besproken die ertoe leiden dat het SOW van de Postbank te laag is. Middels een 
probleemkluwen wordt een duidelijk beeld geschept van de knelpunten in het huidige 
segmentatiemodel van de Postbank. In de derde paragraaf wordt een keuze gemaakt welke 
oorzaken als input voor het herontwerp gaan dienen. 

3. 1 Beschrijving huidige situatie 

In deze paragraaf wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Allereerst wordt in 
subparagraaf 3.1.1 de huidige Sparen Op Maat (SOM) strategie uitgelegd. Vervolgens wordt 
in subparagraaf 3.1.2 het huidige segmentatiemodel beschreven dat voorvloeit uit deze 
Sparen Op Maat strategie. In de derde subparagraaf worden de segmentatiecriteria die in dit 
segmentatiemodel gebruikt worden besproken. 

3.1. 1 Sparen Op Maat strategie 

Om de winst uit de spaaractiviteiten te maximaliseren heeft de Postbank de Sparen Op Maat 
(SOM) strategie ontwikkeld. In deze strategie worden voor verschillende klantsegmenten 
verschillende proposities aangeboden. De Postbank heeft hiervoor een portfolio van twee 
verschillende soorten spaarproducten met verschillende rentepercentages. Enerzijds zijn er 
spaarproducten met een hoge cliëntrente die ervoor zorgen dat klanten bij de Postbank meer 
gaan sparen. Anderzijds zijn er spaarproducten met een lage cliëntrente die door de lage 
cliëntrentes (en dus hoge marges) zorgen voor de winstgevendheid van de spaaractiviteiten 
van de Postbank. Deze combinatie van verschillende spaarproducten met verschillende 
rente percentages (cliëntrentes) zorgt ervoor dat de Postbank parallel aan elkaar de 
winstgevendheid zowel op de korte als lange termijn weet te maximaliseren. Op korte termijn 
wordt er geld verdiend aan de spaarproducten met de lage rentepercentages. Anderzijds 
worden de cliëntrente van de spaarproducten die bedoeld zijn op meer spaargeld aan te 
trekken op lange termijn verlaagd zodat hier de winstgevendheid in de toekomst mee 
gewaarborgd wordt. 

Doordat de cliëntrentes van de spaarproducten worden verlaagd en niet de klanten 
verschuiven naar spaarproducten met een lagere cliëntrente doorlopen de spaarproducten 
een levenscyclus. In de introductiefase van de levenscyclus bevinden zich de 
spaarproducten die net geïntroduceerd zijn en die op dat moment de hoogste cliëntrente 
binnen het productportfolio van de Postbank hebben. Deze nieuwe spaarproducten hebben 
als doel om zoveel mogelijk nieuw spaargeld binnen te halen. In de groeifase zullen veel 
klanten geld op deze spaarproducten storten en hierdoor zal het totale volume spaargeld op 
deze spaarproducten groeien. In de volwassen fase wordt vervolgens de cliëntrente op de 
spaarproducten verlaagd om de marges te verhogen. Uiteindelijk wordt de rente zo laag dat 
veel spaarders overstappen op een ander spaarproduct Hierdoor neemt de totale 
hoeveelheid spaargeld op deze spaarproducten weer af en belanden de spaarproducten in 
de afbouwfase. Zo doorlopen alle spaarproducten de typische levenscyclus van: introductie, 
groei, volwassenheid en afbouw (Figuur 4). 
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Figuur 4 Levenscyclus van spaarproducten in de SOM strategie 

Ongeveer elke 1 ,5 jaar wordt er een nieuw spaarproduct geïntroduceerd dat fungeert als 
nieuwste wervingsproduct. Daarnaast worden de cliëntrentes stapsgewijs verlaagd, waarbij 
opgemerkt dient te worden dat dit niet voor alle spaarproducten tegelijkertijd gebeurd. 
Hierdoor verschuiven de spaarproducten niet allemaal tegelijk door naar een volgende fase 
in de levenscyclus en verandert het aantal spaarproducten per levenscyclus regelmatig. 

De spaarproducten uit de vier verschillende levenscyclus fasen worden verder ingedeeld in 
wervingsproducten en niet wervingsproducten. De wervingsproducten zijn de 
spaarproducten, zoals in de eerste alinea van deze paragraaf beschreven, met de hoge 
cliëntrentes die als doel hebben zoveel spaargeld aan te trekken en de winstgevenheid op 
lange termijn te realiseren. De niet wervingsproducten zijn de spaarproducten met de lagere 
cliëntrentes en realiseren de winst van nu. De spaarproducten uit de introductie- en groeifase 
betreffen de wervingsproducten, terwijl de niet wervingsproducten de spaarproducten uit de 
volwassen- en afbouwfase betreffen. 

3.1.2 Drie hoofdsegmenten van de Sparen Op Maat strategie 

Er is een segmentatiemodel ontwikkeld om te bepalen welke klanten een wervingsproduct 
krijgen aangeboden. Middels de segmentatiecriteria van dit model ontstaan er twee groepen 
klanten: klanten die wel een wervingsproduct krijgen aangeboden en klanten die geen 
wervingsproduct krijgen aangeboden. Binnen de groep klanten die een wervingsproduct krijgt 
aangeboden wordt verder een onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe 
spaarklanten. Dit wordt gedaan omdat de marketing uitingen naar nieuwe klanten anders is 
dan naar bestaande klanten. Hierdoor ontstaan er een drietal hoofdsegmenten: deepself, 
upself en werving. Het deepself segment omvat de (bestaande) klanten die geen 
wervingsproduct krijgen aangeboden, het upself segment de bestaande spaarklanten die wel 
een wervingsproduct krijgen aangeboden en de het werving segment zijn de nieuwe 
spaarklanten die een wervingsproduct krijgen aangeboden. Alle nieuwe klanten van de 
Postbank krijgen dus een wervingsproduct aangeboden. 
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3.1.3 Segmentatiecriteria van het Sparen Op Maat segmentatiemodel 

Om tot bepalen tot welk van de drie verschillende hoofdsegmenten deepse/1, upse/1 en 
werving een klant wordt toegewezen worden de volgende vier segmentatie criteria gebruikt 
(van der Loo, 2006; Begthel, 2006a; Begthel 2006b): 

• het bezit van een wervingsproduct bij de Postbank van een klant; 
• het totale huidige spaarsaldo van een klant bij de Postbank; 
• het totale huidige spaarsaldo bij de Postbank van het huishouden waartoe een klant 

behoort; 
• het bezit van een spaarproduct bij de Postbank van een klant. 

Ten eerste worden de klanten die al een wervingsproduct hebben in het deepsell segment 
geplaatst, omdat deze klanten geen verbeterd aanbod (lees: wervingsproduct) kunnen 
krijgen. De klanten ontvangen al de hoge rente. 

Vervolgens wordt van de overige klanten (zonder wervingsproduct) bepaald of zij een 
wervingsproduct krijgen aangeboden of niet. Hiervoor wordt het totale huidige spaarsaldo 
van de klant bij de Postbank en het totale huidige spaarsaldo bij de Postbank van het totale 
huishouden waartoe de klant behoort bepaald. 

Van klanten zonder wervingsproduct die een totaal huidige spaarsaldo hebben van minder 
dan 5000 euro wordt verwacht dat er meer winst gemaakt wordt wanneer deze klanten geen 
wervingsproduct krijgen aangeboden. Hieraan ligt de volgende redenering aan ten 
grondslag. Als een klant zonder wervingsproduct een wervingspropositie krijgt aangeboden 
dan treden er twee effecten in werking. Enerzijds wordt spaargeld (van een concurrerende 
bank) op het wervingsproduct gestort en anderzijds spaargeld van het bestaande 
spaarproduct overgeheveld naar het wervingsproduct. Wanneer er verkopen van een 
bestaand product naar een nieuw product wordt overgeheveld dan spreekt met in de 
literatuur van kannibalisatie (Mason en Milne, 1994; Kerin et al, 1978; Harvey en Kerin, 1979; 
Heskett, 1976; Lomax et al, 1997; Srinivasan et al, 2005; Copulsky, 1976). Ook in deze 
situatie, waarin spaargeld van het bestaande spaarproduct naar het wervingsproduct wordt 
overgeheveld, wordt van kannibalisatie gesproken. Het binnenhalen van het spaargeld van 
een concurrerende bank zorgt voor extra spaargeld en daardoor voor extra winst voor de 
Postbank. De kannibalisatie daarentegen resulteert in minder winst voor de Postbank omdat 
door de hogere cliëntrente op het wervingsproduct er minder marge en dus minder winst 
wordt gemaakt op het spaargeld. Als vuistregel is bepaald dat voor klanten die meer dan 
5000 euro spaargeld hebben bij de Postbank geldt dat het batenverlies door kannibalisatie 
groter is dan de batenwinst door de extra inleg van nieuw spaargeld. Daarom is besloten 
klanten met een spaarsaldo hoger dan 5000 euro geen wervingsproduct aan te bieden; deze 
klanten vallen in het deepsell segment. Daarnaast is, om te voorkomen dat er teveel 
kannibalisatie binnen een huishouden optreedt, een tweede vuistregel bepaald (van der Loo, 
2006). Klanten die in een huishouden wonen waarvan het totale spaarsaldo dat bij de 
Postbank gespaard wordt meer dan 10.000 euro bedraagt, vallen ook in het deepsell 
segment en krijgen ook geen wervingsproduct aangeboden. 

Het segmentatiemodel met de drie hoofdsegmenten en de bijbehorende segmentatiecriteria 
is weergegeven in Figuur 5. 

Olivier van Hees 28 



Customer Lifetime Value als segmentatie criteria 

Postbank klanten 

I 
Bezit spaarproduct 

Postbank 
Postbank klanten met spaarrekening klanten zonder 

spaarrekening 

(Huishoud-)spaarsaldo, 
bezit wervingsproduct 

deepsell Upseli 

Figuur 5 Huidige segmentatiecriteria Sparen Op Maat 

3.2 Analyse huidige segmentatiecriteria 

In de deze paragraaf wordt de huidige situatie zoals die in paragraaf 3.1 beschreven is 
geanalyseerd. Er wordt hierbij gekeken naar mogelijke oorzaken voor het lage SOW van de 
Postbank die binnen het bereik van de afdeling B&V vallen. 

3.2. 1 Vermogende klanten 

In de huidige situatie wordt het huidige spaarsaldo enkel gebruikt om te bepalen welke 
klanten een huidige waarde hebben die laag genoeg is zodat de kannibalisatie niet te hoog 
wordt. Zodoende kan bepaald worden welke klanten benaderd moeten worden voor een 
wervingsproduct. Echter in de literatuur wordt benadrukt dat klanten met een erg hoge 
klantwaarde anders benaderd dienen te worden dan klanten met een minder hoge 
klantwaarde. Dit komt goed tot uitdrukking in de Customer Pyramid van Zeithaml et al.(2001) 
(paragraaf 1.2). Klanten uit het 'Silver' segment genieten een andere benadering dan klanten 
uit het 'Piatinum' segment, omdat deze klanten het meest waardevol zijn. Door aantrekkelijke 
proposities aan deze klanten aan te bieden wordt de band tussen de bank en de klant 
versterkt en zal het SOW van deze klanten hoog zijn. De Postbank richt zich, in tegenstelling 
tot zijn concurrenten, echter niet op vermogende klanten (Atteveldt, 2006). Het feit dat de 
Postbank geen apart segment heeft voor erg vermogende klanten en de daarbij horende 
proposities aanbiedt, resulteert in een lage SOW van de vermogende klanten (Figuur 6). 
Concurrerende banken bieden deze extra dienstverlening, zoals 'private banking' wel aan, 
waardoor vermogende klanten eerder voor de concurrent zullen kiezen en het SOW van 
deze klanten bij de Postbank afneemt. Dit is weergegeven in onderstaande probleemkluwen. 
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Figuur 6 Probleemkluwen (deel I) 

3.2.3 Potentiële waarde 

Een groot gedeelte (40%) van de bestaande spaarklanten van de Postbank krijgt geen 
wervingsproduct (MlO, november 2006) aangeboden. Het SOW van de Postbank zou 
verhoogd kunnen worden door meer spaarklanten een wervingspropositie aan te bieden. 
Daarbij zal er wel rekening moeten worden gehouden met het gevaar van kannibalisatie. In 
de huidige situatie wordt het huidige spaarsaldo van de klant en het huishouden waartoe 
deze klant behoord gebruikt om te bepalen welke klanten een huidig spaarsaldo hebben dat 
laag genoeg is om een wervingspropositie aan te bieden zonder dat er grote kannibalisatie 
optreedt. Echter, een spaarklant die op basis van zijn huidige spaarsaldo geen 
wervingspropositie krijgt aangeboden, kan een significant hoger potentieel spaarsaldo 
hebben, waardoor een wervingspropositie aantrekkelijk wordt. Wanneer de potentiële 
waarde gebruikt wordt om te beslissen welke klanten een wervingsproduct krijgen 
aangeboden ontstaan er twee positieve gevolgen. Enerzijds leidt dit tot minder kannibalisatie 
doordat klanten met een relatief lage potentiële waarde ten opzichte van hun huidige waarde 
nu geen wervingsproduct krijgen aangeboden. Anderzijds krijgen klanten met een relatieve 
hoge potentiële waarde ten opzichte van hun huidige waarde wel een wervingsproduct 
aangeboden en zal voor deze klanten het SOW stijgen. Deze redering wordt verduidelijkt 
middels figuur 7. 

' 
I Niet de juiste I 

Geen gebruik van [ 
Segmentatie 

wervingsproduct klanten krijgen 1 
Lage SOW potentieel klantwaarde 

puur obv huidig wervinsproduct 
als segmentatie criteria 

spaarsaldo aangeboden 

Figuur 7 Probleemkluwen (deelll) 

3.2.4 Weglek 
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De derde oorzaak voor het lage SOW van bestaande Postbank klanten is het weglekken van 
spaargeld4

. Er liggen twee oorzaken ten grondslag aan dit weglekken. De eerste oorzaak van 
de grote hoeveel spaargeld dat weglekt is dat de Postbank geen segmentatie aanbrengt 
tussen klanten waarvan de Postbank verwacht dat deze willen weglekken en klanten 
waarvan verwacht wordt dat deze niet weglekken. De CLV als segmentatiecriteria biedt hier 
een oplossing voor. Wanneer de CLV van een klant wordt berekend, dan worden de 
verdisconteerde opbrengsten over de verwachte verblijftijd van die klant gesommeerd. 
Doordat de verblijftijd (of retentien ra te) wordt meegenomen ontstaat een onderscheid tussen 
klanten die weg willen lekken en klanten die niet weg willen lekken. De tweede oorzaak van 
de grote hoeveelheid spaargeld die weglekt is dat er weinig proposities zijn om klanten te 
behouden. Op dit moment wordt aan alle klanten rentepunten (een punten systeem waarmee 
artikelen in de rentepuntenwinkel kunnen worden gekocht) gegeven in de hoop dat klanten 
langer blijven sparen bij de Postbank. Echter de belangrijkste reden waarom klanten 
weglekken is de hoogte van de cliëntrente (Tip, 2007). Daarom lekt er voornamelijk 
spaargeld van de niet wervingsproducten met de lage cliëntrentes weg (Dashboard, 2006). 
Weglek kan voorkomen worden door klanten die met hun spaargeld de Postbank willen 
verlaten een wervingsproduct aan te bieden. 

In Figuur 8 wordt de twee hierboven genoemde redenen voor het weglek van spaargeld 
schematisch weergegeven. 
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Figuur 8 Probleemkluwen (deel 111) 
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In de voorgaande paragraaf zijn mogelijke oorzaken voor het lage SOW van de spaarklanten 
van de Postbank weergegeven. Deze kunnen worden samengevoegd tot de probleemkluwen 
die te zien is in figuur 9. 

4 Het weglekken van spaargeld is een groot probleem binnen de Postbank. Op dit moment 
lekt er ongeveer 1 ,5 miljard euro spaargeld per jaar weg (Dashboard, 2006). 
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In deze figuur geven de blauwe blokken de oorzaken weer die wel worden meegenomen in 
het herontwerp en de rode blokken de oorzaken die niet worden meegenomen. 

Het creeëren van een apart segment voor erg vermogende klanten wordt niet meegenomen 
in het herontwerp. De positionering van de Postbank binnen de Nederlandse financiële markt 
is erop gericht om een breed scala aan klanten met verschillende klantwaarden te bereiken. 
Daarnaast focust de Postbank zich op klanten die met minimale dienstverlening genoegen 
nemen zodat de Postbank in staat is voor scherpe prijzen financiële dienstverlening aan te 
bieden. De Postbank probeert kosten te besparen door zijn klanten te motiveren gebruik te 
maken van goedkope kanalen (zoals internet). Deze positionering van de Postbank komt tot 
uitdrukking in Figuur 10 waarin de Postbank duidelijk als 'doe het zelf' bank is gepositioneerd 
en vooral op de middensegmenten is gericht. Zowel de Rabobank en (vooral) de ABN AMRO 
bieden meer service aan de klant en zijn daarom meer naar rechts gepositioneerd. 
Daarnaast richt vooral de ABN AMRO zich meer tot klanten uit het hogere segment. ABN 
AMRO heeft dan ook relatief meer klanten met veel vermogen dan de Postbank (Atteveldt 
2006). 
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Figuur 10 Positionering van banken naar klantwaarde en service niveau (Alg ra, 2006) 

Daarnaast zijn er een aantal banken zoals Van Lanschot en ING Bank die echte 'private 
banking' diensten aanbieden. Er wordt specifiek voor een klant gekeken hoe het 
spaarvermogen het beste geïnvesteerd kan worden. Omdat de strategie van de Postbank, 
zoals hierboven beschreven, zich niet richt op de erg vermogende klanten en het aanbieden 
van veel service is besloten om deze oorzaak van de probleemstelling niet mee te nemen in 
het herontwerp. 

Ook het veranderen van de retentie proposities wordt niet meegenomen in dit herontwerp. 
Het ontwerpen van nieuwe proposities ligt buiten de scope van dit onderzoek. Daarnaast zal 
door het oplossen van het andere gedeelte van de probleemkluwen (geen retentien rate als 
segmentatie criteria) een differentiatie aangebracht worden tussen klanten met een hoge en 
met een lage weglekkans. Door deze klanten met een hoge weglekkans een 
wervingsproduct aan te bieden ontstaat een retentiepropositie. Immers, de hoogte van de 
cliëntrente is de belangrijkste driver voor weglekgedrag (Tip, 2007). 

Het ontbreken van de retentien rate en het gebruik van de potentiële klantwaarde als 
segmentatie criteria wordt in het volgende hoofdstuk besproken. 
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Hoofdstuk 4 Ontwerp van het CLV model 

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp beschreven dat ontwikkeld is om het SOW van de 
Postbank spaarklanten te verhogen. In de eerste paragraaf wordt middels twee CLV 
modellen de situatie wanneer een klant wel en geen wervingsproduct krijgt aangeboden 
gemodelleerd. Vervolgens worden de parameters uit deze twee ontworpen modellen bepaald 
in§ 4.2. In de derde paragraaf wordt besproken hoe de twee CLV modellen in de praktijk bij 
de Postbank gebruikt kunnen worden. 

4.1 CL V model 

Om te bepalen welke klanten een wervingsproduct ontvangen, wordt de Customer Lifetime 
Value (CLV) van elke klant bepaald voor twee verschillende situaties. Ten eerste voor de 
situatie wanneer deze klant een wervingsproduct krijgt aangeboden. Ten tweede voor de 
situatie waarin een klant geen wervingsproduct krijgt aangeboden. 

Om de CL V te berekenen wordt gebruik gemaakt van het CL V model uit paragraaf 2.2 dat de 
opbrengsten over de gehele verblijftijd van een klant verdisconteerd. Ten eerste is het dus 
nodig in kaart te brengen wat de totale opbrengsten zijn voor beide situaties. Vervolgens 
worden deze opbrengsten over de gehele verwachte verblijftijd van een klant verdisconteerd. 
Hiervoor is het nodig de verblijftijd per klant te bepalen aan de hand van de retentien rate per 
klant. 

Er wordt aangenomen dat een spaarklant al zijn spaargeld op één enkel spaarproduct heeft 
staan. Door deze aanname kan de situatie waarin een klant een wervingsproduct afneemt 
sterk worden vereenvoudigd. In de praktijk blijkt deze aanname niet altijd op te gaan en 
daarom wordt in paragraaf 4.3 een beslisboom ontworpen om deze aanname te 
ondervangen. 

4.1.1 CLV zonder wervingsproduct 

Allereerst zijn voor de situatie waarin een klant geen wervingsproduct ontvangt de totale 
opbrengsten bepaald. Deze opbrengsten bestaan uit het spaarsaldo op het huidige 
spaarproduct vermenigvuldigd met de marge op dat spaarproduct (Formule 4.1 ). 

Rgeen _ wervingsrroduct ,u = S u · m 1 

4.1 

Rgeen _ wervingsproduct ,ij = 

= 
= 

Totale opbrengsten van klant i op huidig spaarproduct j 

Huidige spaarsaldo van klant i op huidig spaarproduct j 

Marge op huidig spaarproduct j 

Formule 

Vervolgens worden deze opbrengsten in het CLV model ingevuld. Hiervoor zijn de 
verdisconteringfactor d en de verblijftijd Li van klant i gedefinieerd. Hierdoor ontstaat de 
volgende vergelijking voor de CLV wanneer een klant geen wervingsproduct krijgt 
aangeboden: 
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L') Sm 
CLV -" lj· 

1 
geen wervmgsproduct ,lJ - ~ (l + dY Formule 

4.2 

CL Vgeen ~ wervingsproduct ,iJ = Customer Lifetime Value van klant i met huidig spaarproduct j 

d = Verdisconteringsfactor (discount rate) 

= Tijd dat een klant i zijn spaargeld op huidig spaarproduct j laat staan 

= Huidige spaarsaldo van klant i op huidig spaarproduct j 

= Marge op huidig spaarproduct j 

4.1.2. CL V met wervingsproduct 

Doordat de cliëntrente op een wervingsproduct altijd hoger is dan de cliëntrente op het 
huidige spaarproduct van een klant en vaak ook hoger is dan de cliëntrente op een 
concurrerend spaarproduct treden er twee veranderingen op. Ten eerste zal het spaargeld 
van de klant bij de Postbank toenemen, enerzijds doordat (een deel van) het spaargeld van 
zijn huidig spaarproduct bij de Postbank overgeheveld wordt en anderzijds doordat (een deel 
van) het spaargeld dat deze klant bij een concurrerende bank spaart overgeheveld wordt op 
het wervingsproduct van de Postbank. Ten tweede wordt de verwachte verblijftijd van het 
spaargeld van de klant dat van het huidige spaarproduct overgeheveld is naar het 
wervingsproduct langer. 

Wederom worden allereerst de opbrengsten bepaald voor de situatie waarin een klant een 
wervingsproduct krijgt aangeboden. Met behulp van het model van Reddy et al. (1994) is 
bepaald dat deze opbrengsten uit drie gedeelten bestaan. Ten eerste zijn er opbrengsten 
doordat een klant een gedeelte van het spaarsaldo op het huidige Postbank spaarproduct 
overheveld naar het wervingsproduct. Deze opbrengsten worden RA genoemd. Daarnaast is 
er nog een gedeelte van het spaargeld dat de klant op het huidige spaarproduct had staan 
en niet naar het wervingsproduct wordt overgeheveld. Deze worden R8 genoemd. Tenslotte 
zijn er nog opbrengsten omdat (een deel van) het spaargeld van een concurrerend 
spaarproduct op het wervingsproduct wordt overgeveld: Re. In Figuur 11 zijn de drie 
verschillende soorten verschuivingen van spaargeld gevisualiseerd. 
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Postbank 

Ra 

1 
Concurrerend 

Wervingsproduct spaarproduct f-+--Rc---+1 

Figuur 11 Drie onderdelen opbrengsten met wervingsproduct 

Reddy et al. (1994) introduceert verder een kannibalisatiefactor om te bepalen welk gedeelte 
van het spaarsaldo op het huidige spaarproduct naar het wervingsproduct wordt 
overgeheveld. Samen met het spaarsaldo op het huidige spaarproduct en de marge op het 
wervingsproduct w leidt dit tot formule 4.3 voor RA. 

RA,iJ = H1 ·SiJ ·mw 
4.3 

RA,ij 

kannibaliseert 

HJ 

su 

= 

= 

= 

= 

Formule 

Opbrengsten doordat spaargeld van huidig spaarproduct j van klant i 

Kannibalisatiefactor van huidig spaarproduct j naar wervingsproduct 

Spaarsaldo van klant i op huidig spaarproduct j 

Marge op wervingsproduct w 

Met behulp van deze kannibalisatiefactor wordt tevens bepaald welke gedeelte van het 
spaarsaldo van het huidige spaarproduct niet naar het wervingsproduct wordt overgeheveld. 
Dit is één minus deze kannibalisatiefactor en zodoende ontstaat formule 4.4 voor R8 . 

R8 ,iJ =Su·m1 ·(1-H1 ) 

4.4 

RB,ij 

blijft staan 

HJ 

su 
mi 

= 

= 

= 
= 

Formule 

Opbrengsten doordat spaargeld op huidige spaarproduct j van klant i 

Kannibalisatiefactor van huidig spaarproduct j naar wervingsproduct 

Spaarsaldo van klant i op huidig spaarproduct j 

Marge op huidig spaarproduct j 

Tenslotte worden de opbrengsten gemodelleerd die veroorzaakt worden doordat spaargeld 
van een concurrerend spaarproduct naar het wervingsproduct van de Postbank wordt 
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overgeheveld (Re). Hiervoor dienen twee extra variabelen geïntroduceerd te worden. Ten 
eerste de inlegfactor. De inlegfactor geeft aan dat slechts een gedeelte van het spaargeld dat 
bij een concurrerende bank wordt gespaard daadwerkelijk naar het wervingsproduct wordt 
overgeheveld. Ten tweede wordt de hoeveelheid spaargeld dat een klant bij een 
concurrerend bank spaart gedefinieerd. Om te bepalen hoeveel dit spaarsaldo bedraagt, is 
het verschil berekend tussen de (voorspelde) totale hoeveelheid spaargeld die een klant 
heeft (Totale Wallet) en het spaarsaldo dat die klant bij de Postbank op zijn huidige 
spaarproduct heeft. Dit verschil is dus de hoeveelheid spaargeld die een Postbank klant bij 
een andere bank spaart en dat nog gewonnen kan worden. 

Zo wordt de formule 4.5 om Re te bepalen: 

Re= (TWi- Sij)·mw ·Hiw 
4.5 

Re = 

Hiw = 

mw = 

TW; = 

sij = 

Formule 

opbrengsten doordat een klant spaargeld op een wervingsproduct heeft gezet 

inlegfactor van klant i 

marge op wervingsproduct w 

totale hoeveelheid spaargeld van klant i 

huidig spaarsaldo op huidig spaarproduct j van klant i 

Om vervolgens CLVwervingsproduct,ii te bepalen worden de opbrengsten RA , Rs en Re 
verdisconteerd over de verblijftijd van de klant i op het betreffende spaarproduct en 
vervolgens bij elkaar opgeteld. Zo ontstaat het volgende model (formule 4.6): 

Lij s . m . (1- H ) L,w s . m . H. L,w (TW - s ) . m . H 
CL V . = " Ij 

1 1 +" u w 
1 +" ' u w 'w Formule 

wervingsproduct ,ij ~ (1 + dY ~ (1 + dY ~ (1 + dY 
4.6 

sij = Spaarsaldo van klant i op huidig spaarproduct j 

mi = Marge op huidig spaarproduct j 

mw = Marge op wervingsproduct w 

d = Verdisconteringsfactor (discount rate) 

TW; = Totale hoeveelheid spaargeld van klant i 

HJ = Kannibalisatiefactor van huidig spaarproduct j naar wervingsproduct 

Hiw = Inlegfactor van klant i 

Lij = Tijd dat een klant i zijn spaargeld op huidig spaarproduct j laat staan 

Liw = Tijd dat een klant i zijn spaargeld op wervingsproduct w laat staan 
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4.2 Variabelen CL V model 

Voor de situatie waarin een klant een wervingsperduet krijgt aangeboden en voor de situatie 
waarin een klant geen wervingsproduct krijgt aangeboden is nu een CLV model bepaald. Om 
deze twee modellen in te vullen dienen de variabelen uit de modellen bepaald te worden. 

Het spaarsaldo dat een klant i op een huidig spaarproduct j heeft is eenvoudig bepaald met 
behulp van de database van de Postbank. De marges van de verschillende huidige 
spaarproducten en van de wervingsproducten worden bepaald door de financiële afdeling 
van de Postbank. De marge, zoals al beschreven in hoofdstuk 1, is het verschil tussen de 
cliëntrente en de rente die de Postbank ontvangt op ondergebracht spaargeld (MVS). Elk 
jaar worden er nieuwe berekeningen gemaakt van de verwachte MVS en cliëntrente over dat 
jaar. Voor de berekeningen van de CLV zijn in het onderzoek de marges over 2007 gebruikt 
(Blom, 2007). De disconteringsfactor is tevens van de financiële afdeling van de Postbank 
ontrokken. De overige vier variabelen uit de twee beschreven modellen zijn lastiger om te 
bepalen. In de volgende vier subparagrafen wordt uitgelegd hoe deze zijn bepaald. 

4.2.1 Totale wallet 

Voor het voorspellen van de totale hoeveelheid spaargeld (totale wallet) van een klant, is 
gebruik gemaakt van de welvaartscode. De welvaartscode (bijlage 4) is een schaal waarin 
een voorspelling wordt gedaan over de hoeveelheid spaargeld van het huishouden waartoe 
die klant behoort. Op basis van klantinformatie die ingekocht wordt van externe 
onderzoeksbureaus is een schaal geconstrueerd om voor elke postcode in Nederland een 
totaal spaarsaldo te bepalen. De schaal varieert van 0 (minst vermogend) tot 9 (erg 
vermogend). In een onderzoek naar de welvaartscode (Han, 2006a) is bepaald dat een 
indeling van de welvaartscode in vier klassen de statistische betrouwbaarheid van de 
voorspelde Totale Wallet vergroot. Enerzijds zitten er in de welvaartsecdes 7, 8 en 9 zo 
weinig klanten dat deze klanten samengevoegd zijn in één welvaartscodeklasse. Anderzijds 
is het onderscheidende vermogen tussen de klassen 2 tot en met 6 erg klein. Hiermee wordt 
bedoeld dat er geen statistisch verschil is tussen het spaarsaldo van een klant met 
welvaartscode 2 tot en met 6 (Han, 2006a). Deze worden daarom ook samengevoegd. Op 
deze manier ontstaan er vier welvaartscodeklassen (figuur 12). Vervolgens dient er een 
schatter gevonden te worden om de Totale Wallet per welvaartscodeklasse te bepalen. 
Omdat het spaarsaldo erg scheef verdeeld is, vormt de mediaan een goede schatter voor de 
Totale Wallet van een klant (Han, 2006a). Doordat de mediaan gebruikt wordt en niet het 
gemiddelde wordt het voorspelde spaarvermogen niet overschat (figuur 12). 

Welvaartscode Welvaartsecdes Aantal Gemiddeld Totale Mediaan Totale 
klasse Klanten(%) Wallet (€) Wallet (€) 
k=1 0 39 16.857 8.000 
k=2 1 21 19.722 8.567 
k=3 2, 3,4, 5, 6 32 28.039 13.800 
k=4 7, 8, 9 8 42.320 21.800 

Figuur 12 Welvaartscodeklassen 
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4.2.2 Kannibalisatiefactor 

Voor het bepalen van de kannibalisatiefactor is gebruik gemaakt van een dataset waarin 
5.495 klanten uit het upsell segment zijn opgenomen die na aanleiding van een marketing 
actie het wervingsproduct KwartaaiExtraRekening(KER) hebben afgenomen. De klanten uit 
de dataset waren in het bezit van een huidig spaarproduct bij de Postbank en doordat er 
spaargeld van dit huidige spaarproduct naar het wervingsproduct (KER) is overgeheveld, is 
er kannibalisatie opgetreden. Er zijn twee redenen waarom er gekozen is voor de dataset 
van deze betreffende marketing actie. Ten eerste omdat tijdens deze actie een willekeurige 
groep klanten uit het upsell segment is benaderd en niet zoals gebruikelijk een groep klanten 
waarvan verwacht wordt dat de kans hoog is (op basis van een model) dat zij gaan reageren 
op de marketingactie. Ten tweede betreft de actie één van de grotere marketingacties van de 
Postbank en daarom hebben voldoende klanten gereageerd door het wervingsproduct af te 
nemen. De stappen die genomen zijn om tot deze dataset te komen zijn gegeven in bijlage 5. 
Op basis van de dataset is vervolgens van elke klant de volgende twee spaarsaldi bepaald5

. 

= Spaarsaldo op huidig spaarproduct j voordat wervingsproduct is afgenomen 

= Spaarsaldo op huidig spaarproduct j ndat het wervingsproduct is afgenomen 

Door het verschil tussen deze twee spaarsaldi te berekenen wordt de kannibalisatie die 
opgetreden is per klant bepaald. Vervolgens is de kannibalisatie gedeeld door het huidig 
spaarsaldo dat de specifieke klant had voordat het wervingsproduct was afgenomen. 
Hierdoor ontstaat per klant een factor die aangeeft welke gedeelte van het spaargeld 
gekannibaliseerd is: de kannibalisatiefactor. In formule: 

H = Ku = sij,t=O- sij,t=i 

Ij sij,t=o sij,t=o 

Formule 

4.7 

Hu = Kannibalisatiefactor van klant i met huidig spaarproduct j 

Ku = Kannibalisatie van klant i met huidig spaarproduct j 

sij,/=0 = Spaarsaldo op huidig spaarproduct j voordat wervingsproduct is afgenomen 

sij,l=i = Spaarsaldo op huidig spaarproduct j nadat wervingsproduct is afgenomen 

Aan de hand van een ANOVA analyse (bijlage 6) is vervolgens bepaald dat de 
kannibalisatiefactoren van de klanten met een bepaald spaarproduct significant verschillen 
van klanten die een ander spaarproduct hebben. Daarom zijn de kannibalisatiefactoren 
vervolgens gegroepeerd per spaarproduct Per huidig spaarproduct is het gemiddelde 

5 Binnen de Postbank wordt de aaname gehanteerd dat na 3 maanden al het geld dat de 
klant wil overhevelen ook daadwerkelijk is overgeboekt. Voor de berekening van de 
kannibalisatiefactor is ook deze aanname gebruikt. 
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bepaald van de kannibalisatiefactoren van de klanten die dat spaarproduct bezitten. Door dit 
gemiddelde te berekenen ontstaat zo per huidig spaarproduct een schatter voor de 
kannibalisatiefactor. Naast de schatter van de kannibalisatiefactor zijn tevens 95 % 
betrouwbaarheidsintervallen bepaald. De resultaten van deze berekeningen en de gebruikte 
steekproefgrootte van de groep klanten met hetzelfde spaarproducten zijn gegeven in Figuur 
13. 

Plus Kapitaal Rente Ster Leeuw 
Kannibalisatiefactor 0,59 0,62 0,38 0,41 0,31 
95 % bovengrens 0,60 0,65 0,42 0,47 0,35 
95 % onderg_rens 0,57 0,60 0,35 0,36 0,26 
Steekproef 3.712 1.659 655 285 430 

Figuur 13 Kannibalisatiefactoren 

Vervolgens zijn de onderlinge verschillen tussen de kannibalisatiefactoren per spaarproduct 
vergeleken door middel van een LSD analyse. Uit deze LSD analyse blijkt dat er geen 
significant verschil bestaat tussen de klassieke spaarproducten (ster-, rente- en 
leeuwrekening) onderling. Er bestaat echter wel een significant verschil tussen de plus- en 
de kapitaalrekening, tussen de klassieke spaarproducten en de plusrekening en tussen de 
klassieke spaapreducten en de kapitaalrekening. Op basis van deze LSD analyse is besloten 
de drie klassieke spaarproducten samen te voegen door het gewogen gemiddelde van de 
rente, ster- en leeuwrekening van de kannibalisatiefactoren te bepalen. 

Tot slot wordt daarom met 95 % betrouwbaarheid geconcludeerd dat er drie verschillende 
kannibalisatiefactoren zijn: voor de plusrekening, voor de kapitaalrekening en voor de 
klassieke spaarproducten. 

4.2.3 Inlegfactor 

Voor het bepalen van de inlegfactor is gebruik gemaakt van dezelfde dataset als de dataset 
die gebruikt is om de kannibalisatiefactor te bepalen. Vervolgens zijn op basis van deze 
dataset de volgende variabelen bepaald zodat de inlegfactor berekend kan worden: 

afgenomen 

Ku 

= 

= 

= 

= 

Spaarsaldo op wervingsproduct w van klant i nadat het wervingsproduct is 

Kannibalisatie van klant i met huidig spaarproduct j 

Spaarsaldo op huidig spaarproduct j voordat wervingsproduct is afgenomen 

Totale hoeveelheid spaargeld van klant i 

Ten eerste is per klant bepaald hoeveel spaargeld er op het wervingsproduct is ingelegd. Dit 
is verminderd met het spaargeld dat van het huidige spaarproduct afkomstig is: de 
kannibalisatie. Hierdoor ontstaat het gedeelte dat ingelegd is op het wervingsproduct 
afkomstig van een concurrerende spaarrekening. 

Ten tweede is met behulp van de Totale Wallet schattingen uit paragraaf 4.2.1, afhankelijk 
van de welvaartscodeklasse per klant, bepaald hoeveel spaargeld een klant in totaal heeft. 
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Verminderd met het huidige spaarsaldo voordat het wervingsproduct is afgenomen leidt dit 
tot de hoeveelheid spaargeld die de klant bij een concurrerende bank had. 

Wanneer vervolgens de hoeveelheid spaargeld die een klant van een concurrerend 
spaarproduct overbrengt naar het wervingsproduct wordt gedeeld door de hoeveelheid 
spaargeld die een klant bij een concurrerende bank spaarde dan ontstaat de inlegfactor. In 
formule: 

H = Siw,t~i - KiJ = Siw,t~i - KiJ 
lW ~ TrY;- sij,t~o 

Formule 

4.7 

Hiw = Inlegfactor van klant i naar wervingsproduct w 

~ = Hoeveelheid spaargeld dat klant i bij een concurrerende bank spaart 

siw,t~i = Spaarsaldo op wervingsproduct w van klant i na afname van wervingsproduct 

KiJ = Kannibalisatie van klant i met huidig spaarproduct j 

sij,t~o = Spaarsaldo op huidig spaarproduct j voordat wervingsproduct is afgenomen 

TrY; = Totale hoeveelheid spaargeld van klant i 

De gegevens uit de dataset zijn in formule 4. 7 ingevuld waarmee per klant een inlegfactor 
bepaald is. Op basis van de ANOVA (bijlage 7) is bepaald dat de varianties van de 
verschillende inlegfactoren veroorzaakt worden door het verschil in de welvaartscodeklassen 
en niet door de varianties van de inlegfactoren binnen een welvaartscodeklasse. Daarom zijn 
de inlegfactoren ingedeeld per welvaartscodeklasse. Per welvaartscode is een schatter van 
de inlegfactor van deze deelpopulatie bepaald door middel van het berekenen van een 
gemiddelde van alle inlegfactoren van deze deelpopulatie. Tevens zijn de 95 % 
betrouwbaarheidsintervallen bepaald van de schatters van de inlegfactoren. In Figuur 14 zijn 
de resultaten van de berekeningen gegeven inclusief de steekproefgroottes van de 
deel populaties. 

H(O) H(1) H(2-6) H(7-9) 
Inlegfactor 0,677 0,588 0,469 0,371 
95% bovengrens 0,732 0,661 0,532 0,471 
95% ondergrens 0,622 0,514 0,417 0,271 
Steekproef 1793 1000 1899 538 

Figuur 14 Inlegfactoren 

De onderlinge verschillen tussen de inlegfactoren van de verschillende 
welvaartscodeklassen zijn vergeleken door middel van een LSD toets. Hieruit blijkt dat niet al 
deze verschillen significant te noemen zijn. Wanneer echter de inlegfactoren van de eerste 
en tweede welvaartscodeklassen, H(O) en H(1 ), en de derde en vierde welvaartsklasse, H(2-
6) en H(7-9), samen genomen worden dan ontstaat een betere verdeling. De twee 
inlegfactoren die dan ontstaan, H(0-1) en H(2-9), verschillende onderling significant. Hierdoor 
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wordt beargmenteerd dat een keuze voor twee verschillende inlegfactoren gerechtvaardigd is 
en niet één inlegfactor voor alle klanten gebruikt dient te worden. 

4.2.4 Verblijftijden 

Tenslotte dienen de verblijftijden per klant bepaald te worden. Dit is de verwachte tijd dat een 
klant i zijn spaargeld bij de Postbank blijft sparen. Zoals in paragraaf 2.3 behandeld is, is de 
verwachte verblijftijd afhankelijk van de retetention rate. De retetention rate is de kans per 
tijdseenheid dat een klant niet weglekt. Wanneer deze retentien rate als functie van de tijd 
wordt gesommeerd dan ontstaat de verwachte verblijftijd een klant. Dit is weergegeven in 
paragraaf 2.3 met de volgende formule: 

'i 
t 

= 
= 

= 

Verwachte levensduur van de relatie met klant i 

Retentien rate, de kans dat een klant i blijft 

Tijd in jaren 

Formule 

Er dient dus een voorspeller van de retentien rate gevonden te worden, aan de hand 
waarvan de verwachte verblijftijd van een klant bepaald kan worden. Hiervoor is er allereerst 
inzicht nodig in welke factoren de retentien rate beïnvloeden, alvorens deze schatter wordt 
bepaald. 

De cliëntrente is de belangrijkste oorzaak van weglek gedrag (Tip, 2007; Terpstra, 2006) en 
daarom heeft de cliëntrente de grootste invloed op de retentien rate. De financiële afdeling 
van de Postbank heeft op basis van historische gegevens uit de database per spaarproduct 
een schatter ontwikkeld van de retentien van een klant met een specifiek spaarproduct 
Hiermee zijn per spaarproduct de verwachte verblijftijden van een klant met een bepaald 
spaarproduct bepaald. In Figuur 15 zijn de waarden van deze verblijftijden weergegeven 
zoals die door de Postbank bepaald zijn (Blom, 2006). Op basis van deze gegevens wordt 
bevestigd dat klanten met een wervingsproduct gemiddeld een langere verblijftijd hebben 
dan klanten zonder een wervingsproduct. 

Spaarproduct Verwachte verblijftijd (in jaren) 
Wervingsproducten 

Loyaal rekening_ 2.00 
InternetSpaarRekening 1.40 
KwartaalExtraRekening 3.00 
BonusRenteRekening 2.20 

Niet wervingsproducten 
Kapjtaal rekening 1.90 
Plus rekening 1.00 
Klassieke spaarproducten 1.00 

Figuur 15 Verwachte verblijftijden per spaarproduct 
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Omdat het echter belangrijk is te weten hoe groot de retetention rate is van verschillende 
klanten met hetzelfde spaarproduct, is een verdere differentiatie nodig. Naast de hoogte van 
de cliëntrente is de retetention rate afhankelijk van de de loyaliteit van een klant aan de 
Postbank. Deze bewering wordt zowel binnen de Postbank (Tip, 2007; Terpstra, 2006) als in 
de literatuur (Hwang et al.,2004; Dick en Basu, 1994; Bansal en Taylor, 1999; Ahn et al., 
2006) breed gedragen. Door middel van gebruik te maken van het feit dat loyale klanten een 
hogere retentien rate hebben wordt deze verdere differentiatie aangebracht. 

Daarvoor is het nodig de loyaliteit van klanten te weten. In de literatuur worden twee soorten 
loyaliteit onderscheiden: emotiegeboden en gedraggeboden loyaliteit (Dick en Basu, 1994; 
Donio et al., 2006; Bandyopadhyay en Martell, 2007). De emotiegebonden loyaliteit dient 
bepaald te worden door middel van het ondervragen van klanten. Gedragsgebonden 
loyaliteit wordt bepaald aan de hand van enkele gedragseigenschappen van een klant. 
Omdat het niet mogelijk is om alle spaarklanten op een continue schaal te ondervragen, 
wordt er geen gebruik gemaakt van emotiegebonden loyaliteit. Echter de gedragsgebonden 
loyaliteit van Postbank spaarklanten kan aan de hand van database gegevens bepaald 
worden. Buckinx et al. (2007) hebben een methode gehanteerd om de loyaliteit van klanten 
te bepalen. Op basis van een klantonderzoek is een drie item schaal geconstrueerd om de 
loyaliteit van de klanten die aan het onderzoek hebben mee gedaan te bepalen. Vervolgens 
hebben Buckinx et al. (2007) een aantal database variabelen aan deze loyaliteitsscore weten 
te koppelen. (Buckinx et al. (2007) zegt hierover ' lt is sufficient to survey a sample of a 
cernpany's customers, since we will combine the information stemming from the survey and 
the internal transactional database in order to create a loyalty score for all individual 
customers'. 

Een aantal variabelen, zoals het aantal aankopen van een merk en de hoeveelheid die was 
uitgegeven aan het betreffende merk, bleken een significante voorspeller van de 
gedragsgeboden loyaliteit ten opzichte van dat merk te zijn. En zijn echter nog meer 
indicatoren die de gedragsgeboden loyaliteit kunnen voorspellen. In diverse bronnen in de 
literatuur (Dick en Basu, 1994; Donio et al., 2006; Bandyopadhyay en Martell, 2007; 
Hallowell, 1996; Reichheld, 1996; Rowley, 2005; Buckinx et al., 2007; Sharp en Sharp, 1997; 
Beckett et al., 2000) worden twee hoofdindicatoren onderscheiden die de gedragsgeboden 
loyaliteit bepalen: de lengte van de klantrelatie en de intensiviteit van deze relatie. De 
hoofdindicator intensiviteit wordt vervolgens weer in een aantal indicatoren onderverdeeld. 
Op basis van diverse bronnen uit de literatuur is vervolgens een niet uitputtende lijst met 
gedragsgebonden loyaliteitsindicatoren opgesteld (bijlage 8). 

Middels een vergelijkbaar onderzoek als Buckinx et al. (2007) is voor de Postbank een aantal 
indicatoren van gedragsgeboden loyaliteit opgesteld. Aan de hand van een 
loyaliteitsonderzoek dat in 2003 is uitgevoerd, is voor 4.464 klanten die hebben meegedaan 
aan het loyaliteitsonderzoek een 3 punts-loyaliteitsscore (loyaal, neutraal en niet loyaal) 
bepaald. Op de volgende manier is vervolgens deze loyaliteitscore gekoppeld aan een aantal 
andere variabelen uit de Postbank database. 6 

6 Het is echter niet mogelijk geweest alle variabelen uit de database van de Postbank mee te nemen, 
omdat er gebruik gemaakt is van een bestaande dataset in deze analyse. Deze dataset is in het kader 
van een ander onderzoek (Terpstra, 2005) ontwikkeld. 
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Allereerst zijn de klanten uit de steekproef van 4.464 klanten op basis van de loyaliteitsscore 
in drie deelpopulaties ingedeeld. Zo ontstaat drie deel populaties: 'loyaal', 'neutraal' en 'niet 
loyaal'. Daarnaast zijn de volgende twee (relevante) database variabelen per deelpopulatie 
bepaald. 

1) Het aantal productpunten7 (account cross sell ratio) 
2) De hoeveelheid salaris dat op een Postbank betaalrekening wordt gestort 

Op basis van de ANOVA (bijlage 9) is vervolgens bepaald dat de varianties van de twee 
variabelen voor de klanten uit de steekproef veroorzaakt worden door het verschil tussen de 
deelpopulaties en niet door de varianties van de variabelen binnen in de deelpopulaties. Aan 
de hand van een LSD toets is tenslotte bepaald dat klanten uit de deelpopulatie 'loyaal' 
significant meer productpunten bezitten en meer salaris storten op hun Postbank 
betaalrekening dan klanten uit de deelpopulaties 'neutraal' en 'niet loyaal'. Tevens is bepaald 
dat 'neutrale' klanten meer producten punten hebben en meer salaris storten dan 'niet loyale' 
klanten (bijlage 9). Op basis van deze analyse wordt geconcludeerd dat klanten die meer 
productpunten bezitten en meer salaris storten loyaler zijn dan klanten die minder 
productpunten bezitten en minder salaris bezitten. 

Nu een tweetal indicatoren voor gedragsgeboden loyaliteit gevonden zijn dient voor 
verschillende waarden per indicator de retentien rate bepaald te worden. Voorbeeld: klanten 
met 5 productpunten hebben een verwachte verblijftijd van 1 jaar en klanten met 8 
productpunten een verwachte verblijftijd van 1,5 jaar. Hiervoor is de hulp van de afdeling 
Customer lntelligence (Cl) vereist, omdat onderzoek in de database van de Postbank 
noodzakelijk is. Helaas is door budgetbeperkingen binnen de afdeling Cl van de Postbank 
het niet mogelijk geweest om deze laatste stap uit te voeren. Wanneer in de toekomst deze 
laatste stap is uitgevoerd dan wordt het mogelijk een meer klant specifieke verblijftijd te 
bepalen. In het vervolg van hoofstuk 4 en in hoofdstuk 5 wordt met de verblijftijden per 
product gerekend zoals die in Figuur 15 zijn gepresenteerd. Tijdens de discussie in hoofdstuk 
6 worden deze beperking verder geanalyseerd. 

4.3 Implementatie van het CL V model 

Nu de variabelen van de twee verschillende CLV modellen zijn bepaald kan voor iedere klant 
bepaald worden wanneer de CLV het hoogst is: in de situatie waarin een klant een 
wervingsproduct afneemt of in de situatie waarin een klant geen wervingsproduct afneemt. Er 
treden echter twee problemen op wanneer het CLV model als segmentatiecriteria wordt 
geïmplementeerd. 

Ten eerste verandert het spaarsaldo van een klant continu waardoor de twee CLV waarden 
van een klant ook continu veranderen. Omdat het (te) tijd en kosten intensief is om voor alle 
klanten continu te berekenen wat de twee CLV waarden zijn, is hier een oplossing voor 
ontwikkeld. Allereerst zijn beide CLV modellen als functie van het spaarsaldo Sii 
gemodelleert. Vervolgens is dat spaarsaldo bepaald voor de specifieke sitautie van die klant 
waarvoor geldt dat de waarden van de CL V's aan elkaar gelijk is. Deze breakeven waarde 
kan dan gebruikt worden als segmentatievariabele: wanneer het huidige spaarsaldo van een 

7 Het aantal product punten geeft weer hoeveel verschillende producten een klant bij de Postbank 
bezit. Er zijn 12 verschillende categorieën producten, zodat een klant op het aantal product punten 
een score van 0 tot en met 12 kan krijgen. 
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klant onder deze breakeven waarde ligt dan krijgt deze klant een wervingsproduct 
aangeboden en indien erboven dan krijgt deze klant geen wervingsproduct aangeboden. In 
subparagraaf 4.1.1 wordt deze breakeven vergelijking opgesteld en in subparagraaf 4.1.2 
worden de gevonden waarden beschreven. 

Het tweede probleem dat optreedt is de aanname die gemaakt is dat al het spaargeld van 
een klant op één enkel huidig spaarproduct staat. Wanneer alle klanten maar 1 spaarproduct 
bezitten is dit geen probleem. Omdat in de praktijk klanten gemiddeld 1,7 spaarproducten 
bezitten (MlO, januari 2007) dienen de breakeven waarden vertaald te worden naar klant 
niveau. Om dit probleem te ondervangen is een beslisboom opgesteld waarmee bepaald 
wordt of klanten wel of geen wervingsproduct krijgen aangeboden. Deze beslisboom is in 
subparagraaf 4.3.3 beschreven. 

4.3. 1 Breakeven vergelijking 

De Totale Wallet en de inlegfactoren zijn afhankelijk van de welvaartscodeklasse. Aangezien 
de welvaartscode elke 2 jaar opnieuw wordt bepaald (Han, 2006a) en de meeste klanten niet 
vaak van postcodegebied veranderen (verhuizen}, is de inlegfactor en de Totale Wallet 
redelijk constant. De kannibalisatiefactor, de marges en de verblijftijden zijn afhankelijk van 
het type spaarproduct Ook het type spaarproduct dat een klant bezit veranderd niet continu. 
Het spaarsaldo Sii is echter continu onderhevig aan veranderingen. Hiedoor is besloten om 
de CLV modellen als functie van Sii te modelleren, zodat het eenvoudiger wordt om de CLV 
modellen als segmentatiecriteria te gebruiken. Vervolgens worden de twee CL V's als functie 
van Sii aan elkaar gelijk gesteld. In formule: 

CL Vwervingsproduct ,ij ( S ij) = CL Vgeen _ wervingsproduct,ij ( S ij) Formule 

4.9 

Wanneer de breakeven vergelijking worden uitgeschreven (bijlage 1 0) dan ontstaan een 
breakeven waarde voor Sii. Het resultaat van het uitschrijven van de vergelijking leidt dan tot 
formule 4.10: 

Liw ruT H L rri ·mw. w 

BEV(Sï) = t L (1 + dY 
y Liw ·H Ij m. ·H. Liw m ·H. 
~ mw w + ~ } } ~ w } 

L...J (1 + dY ~ (1 + dY ~ (1 + dY 

= Spaarsaldo van klant i op huidig spaarproduct j 

= Marge op huidig spaarproduct j 
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mw = Marge op wervingsproduct w 

d = Verdisconteringsfactor (discount rate) 

TW; = Totale hoeveelheid spaargeld van klant i 

HJ = Kannibalisatiefactor van huidig spaarproduct j naar wervingsproduct 

H; = Inlegfactor van klant i 

LiJ = Tijd dat een klant i zijn spaargeld op huidig spaarproduct j laat staan 

Liw = Tijd dat een klant i zijn spaargeld op wervingsproduct w laat staan 

Wanneer een klant met een bepaalde welvaartscode en een bepaald spaarproduct een 
spaarsaldo op dat spaarproduct heeft dat hoger is dan de breakeven waarde van dat 
spaarproduct dan is de CL V voor de situatie waarin de klant geen wervingsproduct afneemt 
het hoogst: Deze klant krijgt geen wervingsproduct aangeboden. Als zijn spaarsaldo op het 
betreffende spaarproduct lager dan de breakeven waarde is, dan is de CLV het hoogste voor 
de situatie waarin de klant wel een wervingsproduct afneemt: deze klant krijgt wel een 
wervingsproduct aangeboden. Er wordt verwacht dat deze klant dusdanig veel spaargeld in 
gaat leggen op het wervingsproduct dat dit de kannibalisatie ruimschoots compenseert. 
Daarnaast kan het zijn dat een klant zijn spaargeld op het wervingsproduct naar verwachting 
langer laat staan dan op het huidige product, doordat de klant een wervingsproduct krijgt 
aangeboden. 

4.3.2 Berekening breakeven waarde 

Nadat de variabelen uit het CLV model bekend zijn en een formule voor de breakeven 
waarde is opgesteld in subparagraaf 4.3.1 kan deze formule nu worden ingevuld. De 
kannibalisatiefactor, de marges en de verblijftijd zijn afhankelijk van het type product. De 
inlegfactor en de totale wallet zijn afhankelijk van de welvaartscodeklasse waarin een klant 
valt. Hierdoor ontstaat een 3 x 4 matrix, waarin de breakeven waarde per combinatie van 
type product en welvaartscodeklasse is gegeven (Figuur 16). 

Plus Kapitaal Klassieke spaarproducten8 

~co 4.768 3.239 3.788 

WvC1 4.810 3.180 3.755 
W\IC 2-6 6.980 14.426 5.302 
W\IC 7-9 9.747 5.923 7.199 

Figuur 16 Breakeven waarden 

Klanten met een spaarsaldo dat ligt tussen de breakeven waarde en de 'oude' 5000 euro 
grens zullen in de nieuwe siutatie verschuiven naar een ander segment. Zoals in Figuur 16 te 
zien is, zijn er vijf cellen met een kannibalisatiegrens groter dan 5000. Klanten die een huidig 

8 Omdat de kannibalisatiefactor, de marges en verblijftijden gelijk zijn voor alle drie de klassieke 
spaarproducten zijn de breakeven waarden voor deze drie verschillende spaarproducten gelijk aan 
elkaar. 
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spaarsaldo hebben dat hoger is dan 5000 euro maar lager dan breakeven waarde van die 
klant dan verschuift deze klant van het deepsell naar het upsell segment. Deze klant kreeg in 
de huidige situatie geen wervingsproduct, terwijl op basis van de berekende breakeven 
waarde deze klant nu wel een wervingsproduct krijgt aangeboden. 

Daarnaast zijn er 7 cellen in Figuur 16 met een breakeven waarde onder de 5000 euro. 
Wanneer een klant een huidig spaarsaldo heeft dat lager is dan 5000 euro maar groter dan 
de breakeven waarde die bij die klant hoort, dan verschuift de klant van het upsell segment 
naar het deepsell segment. Klanten die in deze categorie vallen zullen nu juist geen 
wervingsproduct aangeboden krijgen terwijl deze klanten in de huidige situatie wel een 
wervingsproduct kregen aangeboden. 

4.3.3 Beslisboom 

Vervolgens dient de situatie waarin een klant meer dan één huidig spaarproduct heeft te 
worden ondervangen. Hiervoor is een beslisboom ontworpen waarin het spaargeld van een 
klant met meerdere spaarproducten wordt toegewezen aan één enkel spaarproduct Er is 
gekozen voor een manier waarmee (het risico op) kannibalisatie zoveel mogelijk wordt 
beperkt. De kannibalisatie wordt bepaald door de hoeveelheid spaargeld en het verschil 
tussen de marges van het huidige spaarproduct en het wervingsproduct. Daarom wordt 
zowel de marge op het huidige spaarproduct als het huidige spaarsaldo meegenomen in de 
beslis boom. 

Allereerst worden alle huidige producten j gerangschikt op basis van afnemende marges. Het 
product met de hoogste marge krijgt de naam j1, het product met de op één na hoogste 
marge krijgt de naam j2 etc. 

Vervolgens wordt de beslisboom zoals gerepresenteerd in Figuur 17 doorlopen. Ten eerste 
wordt er begonnen op niveau 1 van de beslisboom. Per klant wordt bekeken of deze klant 
product j1 bezit. Wanneer een klant product j1 bezit, dan wordt aan de hand van de 
breakeven waarde van product j1 en het totaal spaarsaldo S van klant i bepaald of deze klant 
wel of geen wervingsproduct aangeboden. Vervolgens worden de klanten die product j1 niet 
bezitten verder meegenomen in de beslisboom naar niveau 2. Op niveau 2 wordt bepaald of 
klant i product j2 bezit. Wanneer klant i product j2 bezit dan wordt aan de hand van 
breakeven waarde van product j2 bepaald of klant i wel of geen wervingsproduct krijgt 
aangeboden. Wanneer een klant i product j2 niet bezit, dan wordt klant i meegenomen naar 
niveau 3 en wordt weer dezelfde afweging genomen op basis van product j3. 
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Figuur 17 Beslisboom 
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Hoofdstuk 5 Implicaties en gevoeligheidsanalyse 

In dit hoofdstuk worden de implicaties van de ontworpen breakeven waarden bepaald. 
Daarnaast wordt van de gevonden implicaties de betrouwbaarheid getest door middel van 
een gevoeligheidsanalyse. Allereerst wordt in paragraaf 5.1 een gevoeligheidsanalyse 
uitgevoerd voor de variabelen uit het CLV model. Hiermee wordt inzicht verschaft hoeveel 
invloed een verandering van een variabele heeft op de breakeven waarde. Vervolgens wordt 
in paragraaf 5.2 een inschatting gemaakt van het aantal klanten dat door het invoeren van 
het ontwerp zal verschuiven naar een andere klantsegment Tevens wordt aan de hand van 
de resulaten van de gevoeligheidsanalyse uit paragraaf 5.1 een gevoeligheidsanalyse van 
het aantal klanten dat zal verschuiven bepaald. Tenslotte worden in paragraaf 5.3 de 
financiële consequenties van de verschuivingen en daarbij behorende gevoeligheidsanalyse 
uitgevoerd. 

5. 1 Gevoeligheidsanalyse variabelen CL V model 

Een gevoeligheidanalyse van de breakeven waarde is nodig om inzicht te krijgen in het 
gedrag van de breakeven waarden wanneer een van de variabelen uit het CLV model 
verandert. In de gevoeligsheidsanalyse is bepaald welke invloed een kleine verandering in 
één van de variabelen uit de breakeven vergelijking op de breakeven waarde heeft. In de 
berekeningen van de breakeven waarden zijn de Contante Waarden (CW) in plaats van de 
discount rate, marges en de verblijftijden gebruikt9

. Daarom zijn van de CW en de overige 
drie variabelen de verschillende breakeven waarden bepaald, wanneer deze variabelen 10% 
lager, 5% lager, 5% hoger of 10% hoger worden. De resultaten van deze berekeningen zijn 
grafisch weergegeven in bijlage 11 tot en met 15. Per variabele is voor elke verandering van 
de variabele vervolgens het gemiddelde van de verandering van de breakeven value 
bepaald. Wanneer deze relatieve verandering van de breakeven value ten opzichte van de 
relatieve verandering van de variabele grafisch wordt gepresenteerd, ontstaat de volgende 
figuur. 

. Gevoeligheidsanalyse 

% verandering variabele 

Figuur 18 Gevoeligheidsanalyse variabele CLV model 

9 De Contante Waarde is de verdisconteerde marge over de verwachte verblijftijd van een klant per 

spaarproduct 
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In Figuur 18 is te zien dat de variabelen Hij en CWj een tegenovergesteld verband hebben 
met de verandering van de breakeven value: als deze variabelen groter worden, dan daalt de 
breakeven waarde en vice versa. Daarnaast valt op dat de kannibalisatie- en de inlegfactor 
relatief de kleinste invloed hebben op de breakeven value (BEV). Wanneer deze twee 
variabele veranderen, dan verandert de breakeven value ongeveer met de helft van die 
verandering. De andere drie variabele hebben een aanzienlijk hogere invloed op de BEV. Al 
deze variabelen hebben een relatieve verandering van de BEV die ongeveer gelijk is aan de 
verandering van de variabele zelf. 

5.2 Verschuiving aantal klanten en gevoeligheidsanalyse 

In deze paragraaf wordt een inschatting gemaakt van de gevolgen die het invoeren van de 
breakeven waarden voor de Postbank heeft. De huidige situatie waarin klanten werden 
gesegmenteerd in een upsell en een deepsell segment op basis van het huidige spaarsaldo 
wordt vergeleken met de nieuwe situatie waarin klanten worden gesegmenteerd op basis van 
de ontworpen breakeven waarden. Het aantal klanten dat van het deepsell naar het upsell 
segment en het aantal klanten dat van het upsell naar het deepsell verschuift wordt bepaald. 
Tevens worden een gevoeligheidsanalyse van de gevonden aantallen gemaakt. 

5.2.1 Aantal klanten 

Allereerst wordt bepaald hoeveel klanten door het gebruik van de breakeven waarden in de 
nieuwe situatie zullen verschuiven naar een ander segment. Er zijn klanten die in de oude 
situatie geen wervingsproduct kregen aangeboden en in de nieuwe situatie wel een 
wervingsproduct krijgen aangeboden. Daarnaast zijn er klanten die in de nieuwe situatie juist 
geen wervingsproduct meer krijgen aangeboden. Om dit te bepalen is een inschatting 
gemaakt van het aantal klanten per spaarproduct, welvaartscode en saldoklasse op basis 
van gegevens van MlO (zie bijlagen 16 en 17). Op basis van de resultaten van deze analyse 
is vervolgens bepaald hoeveel klanten door het gebruik van de breakeven waarden zullen 
verschuiven. Samenvattend verschuiven bijna 29.000 klanten van het deepsell naar het 
upsell segment. Deze klanten krijgen nu een wervingsproduct aangeboden. Daarnaast zullen 
ruim 57.000 klanten van het upsell naar het deepsell segment verschuiven. 

5.2.2 Gevoeligheidsanalvse aantal klanten 

In paragraaf 5.1 is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd van de verandering van de 
breakeven waarden wanneer één van de variabelen uit het CL V model veranderd. Voor de 
verschillende veranderingen van de breakeven waarden die daar zijn berekend, is het aantal 
klanten bepaald dat zal verschuiven naar een ander segment. Tenslotte zijn deze 
verschuivingen afgezet tegen de situatie waarin de breakeven waarden niet veranderen. De 
relatieve veranderingen van het aantal klanten dat nu naar het upsell en deepsell veschuiven 
is in Figuur 19 en Figuur 20 gepresenteerd. 
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Gevoeligheidsanalyse van het aantal klanten naar 
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Figuur 19 Gevoeligheidsanalyse #klanten naar upsell segment 

Gevoeligheidsanalyse van het aantal klanten 
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Figuur 20 Gevoeligheidsanalyse # klanten naar deepsell segment 

In de twee figuren is een soort gelijk patroon te zien als in Figuur 18. De percentuele 
verandering van het aantal klanten dat zal verschuiven is ongeveer gelijk aan de percentuele 
verandering van de variabelen. 

Wanneer de breakeven value groter wordt zullen er minder klanten in het upsell segment en 
meer in het deepsell segment vallen. Wanneer de Hw, TW of CWw toeneemt dan neemt ook 
de breakeven waarde toe. Hierdoor zal het aantal klanten dat naar het upsell segment 
verschuift afnemen en het aantal klanten dat naar het deepsell segment toenemen. Wanneer 
de Hi of de CWi toenemen dan wordt de breakeven waarde juist kleiner. In dit geval zal het 
aantal klanten dat naar het upsell verschuift toenemen en het aantal klanten naar het 
deepsell segment afnemen. 

5.3 Financiële consequenties en gevoeligheidsanalyse 

Op basis van hierboven berekende aantallen klanten zijn enkele financiële gevolgen van het 
implementeren van het ontwerp bepaald. Allereerst is berekend hoeveel het SOW van de 
klanten die in de nieuwe situatie een wervingsproduct krijgen aangeboden zal stijgen. 
Tevens is bepaald hoeveel kannibalisatie er minder zal optreden doordat een aantal nu juist 
geen wervingsproduct krijgt aangeboden. Vervolgens zijn de totale opbrengsten bepaald die 
door het implementeren van het ontwerp gerealiseerd worden. Tenslotte is een 
gevoeligheidsanalyse van deze opbrengsten uitgevoerd. 
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5.3.1 Share Of Wallet 

Om de toename van het Share Of Wallet van de klanten die een wervingsproduct hebben 
afgenomen te berekenen wordt formule 5.1 gebruikt. 

5.1 

SOW;,t=O 

SOW;,t=l 

siw,t=l 

wervingsproduct is afegenomen 

Hiw 

= 

= 

= 

= 
= 

= 

Formule 

SOW van klant i voordat wervingsproduct is afgenomen 

SOW van klant i nadat wervingsproduct is afgenomen 

Spaarsaldo van klant i op huidig spaarproduct j 

Totale hoeveelheid spaargeld van klant i 

Spaarsaldo op wervingsproduct w van klant nadat het 

Inlegfactor van klant i 

Voordat een klant een wervingsproduct afneemt heeft hij een huidig spaarsaldo van Sii· 
Wanneer vervolgens een wervingsproduct wordt afgenomen, dan neemt de hoeveelheid 
spaargeld toe met de inleg. Deze inleg wordt bepaald door de inlegfactor te 
vermenigvuldigen met het verschil tussen wat een klant aan spaargeld heeft (TW) en wat 
deze klant al bij de Postbank spaart (Si;). De toename van de SOW wordt vervolgens 
bepaald door de inleg te delen door de Totale Wallet Voor de klanten bij de Postbank is 
bepaald dat het SOW van de klanten die van het deepsell naar het upsell segment 
verschuiven van 34 % zal toennemen naar 61 %. 

5.3.2 Opbrengsten 

Om de extra opbrengsten in de nieuwe situatie te bepalen worden twee aspecten bekeken. 
Op de eerste plaats is bepaald hoeveel spaargeld er ingelegd wordt doordat klanten nu een 
wervingsproduct krijgen aangeboden omdat ze van het deepsell naar het upsell segment zijn 
verschoven. Vervolgens is bepaald hoeveel spaargeld er minder kannibaliseert doordat 
klanten geen wervingsproduct krijgen aangeboden omdat ze van het upsell naar het deepsell 
segment zijn verschoven. 

De klanten die van het deepsell naar het upsell segment verschuiven, zullen in totaal ruim 
129 miljoen euro extra spaargeld inleggen. Dit zorgt voor bijna 620.000 euro extra 
opbrengsten. De klanten die van het upsell segment naar het deepsell segment verschuiven 
zorgen ervoor dat er 131 miljoen euro minder spaargeld kannibaliseert. Dit resulteert in nog 
eens 810.000 euro extra opbrengsten. 
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5.3.3 Gevoeligheidsanalyse opbrengsten 

Tenslotte is nog een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd van de opbrengsten. Wanneer de 
breakeven waarde een bepaald percentage veranderen dan veranderen de opbrengsten 
door het verschuiven van klanten naar het upsell of naar het deepsell segment. 

BEV Inleg Kannibalisatie Opbrengsten upsell Opbrengsten deepsell 
-10% 116,135,305 -118,556,169 729,076 557,808 
-5% 122,587,266 -125,142,623 769,580 588,797 
0% 129,039,228 -131 '729,076 810,084 619,786 
5% 135,491 '189 -138,315,530 850,588 650,776 
10% 141,943,150 -144,901,984 891,093 681,765 

Figuur 21 Gevoeligheidsanalyse opbrengsten door breakeven waarden 
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Hoofdstuk 6 Discussie en conclusies 

Dit rapport beschrijft een onderzoek naar het gebruik van de CLV bij de Postbank om een 
afweging te maken tussen het al dan niet aanbieden van een wervingspropositie aan 
bestaande klanten. In de situatie van de Postbank zijn er negen verschillende 
spaarproducten met verschillende cliëntrentes. Door aan verschillende klantsegmenten 
verschillende spaarproducten aan te bieden probeert de Postbank de winst te 
maximaliseren. Aan de ene kant wordt klanten die nog niet veel sparen een spaarproduct 
met een hoge cliëntrente aangeboden. Aan de andere kant worden hoge winsten 
gerealiseerd door klanten met veel spaarsaldo geen spaarproduct met een hoge cliëntrente 
aan te bieden. Echter is aan de hand van de probleemanalyse geconcludeerd dat het Share 
Of Wallet van bestaande Postbank klanten verhoogd kan worden indien klanten met veel 
potentieel spaargeld en klanten met een lage verblijftijd (de tijd dat een klant aan de 
Postbank verbonden blijft) een spaarproduct met een hoge cliëntrente krijgen aangeboden. 

Daarom is een ontwerp gemaakt waarin deCLVvoor twee situaties is berekend. Ten eerste 
is de CLV voor een klant in de situatie waarin een klant een wervingsproduct (spaarproduct 
met een hoge cliëntrente) afneemt gemodelleerd. In deze situatie wordt de verwachte 
verblijftijd van de klant verlengd en zal de klant (een deel van) zijn potentiële waarde op het 
wervingsproduct sparen. Ten tweede is voor de situatie waarin een klant geen 
wervingsproduct afneemt de CLV van een klant bepaald. In deze situatie zal er geen 
kannibalisatie optreden. 

Voor deze twee verschillende situaties zijn verschillende variabele opgesteld die als input 
dienen voor de twee CLV modellen. Deze variabelen zijn opgesteld aan de hand van de 
ontwerp eisen die in paragraaf 1.4 opgesteld zijn. Er is gebruik gemaakt van variabelen die 
substantieel, meetbaar en operationeel haalbaar zijn. Daarnaast is door middel van een 
ANOVA analyse bepaald of deze variabele voldoende heterogeniteit onderling en 
homogeniteit binnen in de segmenten bevatten. 

Door deze twee verschillende waarden van de CLV van een klant met elkaar te vergelijken 
wordt besloten welke spaarproduct deze klant aangeboden dient te krijgen. 

In dit hoofdstuk worden aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde 
afstudeeronderzoek conclusies beschreven. In paragraaf 6.1 wordt allereerst een discussie 
gevoerd omtrent het gebruik van CLV als segmentatiecriteria. In paragraaf 6.2 worden 
aanbevelingen voor de Postbank aangedragen. Vervolgens worden in de derde paragraaf de 
beperkingen die in het onderzoek aanwezig zijn en enkele richtingen voor verder onderzoek 
besproken. 

6. 1 Discussie 

In dit onderzoek is een argumentatie gegeven waarom Customer Lifetime Value gebruikt 
dient te worden als segmentatiecriteria in de situatie van de Postbank. In de literatuur 
(Hwang et al., 2004; Kumar et al., 2004; Berger en Nasr, 1998) is CLV aangedragen als 
segmentatiecriteria om de winst per klant te maximaliseren. Door voor elke klant de winst 
(CLV) te bepalen voor verschillende situaties kunnen afwegingen gemaakt worden in welke 
situatie deze winst het hoogste is. In deze afwegingen kunnen verschillende aspecten 
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meegenomen worden. Zo kan besloten worden kosten mee te nemen of niet. Voor de 
situatie bij de Postbank is de afweging gemaakt of klanten een wervingsproduct aangeboden 
dienen te krijgen of niet. In deze afwegingen zijn de retentien rate (verblijftijd) en de 
potentiele waarde twee belangrijke aspecten van het CLV model dat is gebruikt. Er zijn 
echter ook andere situaties waarin de CLV gebruikt kan worden. Deze voorbeelden worden 
nu bediscussieerd. 

De retentien rate is een belangrijk onderdeel van het CLV model en is daarom in dit 
onderzoek gehanteerd. Door onderscheid te maken tussen klanten met een hoge verwachte 
verblijftijd en klanten met een lage verwachte verblijftijd kan middels de CLV een afweging 
worden gemaakt welke klanten een retentie propositie (propositie om klanten te behouden) 
dienen te ontvangen. Wanneer deze retentie propositie kosten met zich meebrengt kan voor 
twee verschillende situaties de CLV van een klant bepaald worden. De afweging wordt 
gemaakt of de CL V van een klant hoger is wanneer deze klant niet lang aan het bedrijf 
verbonden blijft (en er geen retentie kosten worden gemaakt) of dat de CLV van een klant 
hoger is wanneer aan deze klant geen retentie kosten worden uitgegeven (en de klant dus 
vroegtijdig vertrekt). 

Naast bovengenoemde afweging kunnen ook andere overwegingen middels het CLV model 
worden bepaald. Zo kan de afweging welke nieuwe klanten aangetrokken dienen te worden 
ook via de CLV bepaald worden. Als de acquisitiekosten en de potentiële waarde van een 
klant in het CL V model worden gemodelleerd kan bepaald worden welke klanten benaderd 
dienen te worden voor zo'n acquisitie propositie. 

Daarnaast kunnen ook afwegingen tussen meer dan 2 opties meegenomen worden. Voor 
een klant kan bijvoorbeeld een afweging gemaakt worden welke product uit een groot 
assortiment van verschillende producten aangeboden dient te worden zodat de CLV het 
hoogst is. 

6.2 Aanbevelingen voor de Postbank 

In deze paragraaf worden de drie aanbevelingen die specifiek voor de Postbank opgesteld 
zijn besproken en beargumenteerd. 

6.2.1 Implementeer breakeven waarden 

In Hoofdstuk 5 zijn een tweetal gevolgen berekend die het invoeren van de ontworpen 
breakeven waarden met zich mee brengt. 

Ten eerste zal een aantal klanten dat in de huidige situatie geen wervingsproduct 
aangeboden kreeg een CLV hebben die hoger is voor de situatie dat een klant een 
wervingsproduct afneemt. Daarom zullen deze klanten verschuiven van het deepsell naar het 
upsell segment. Bijna 29.000 klanten zullen ten opzichte van de huidige situatie nu wel een 
wervingsproduct aangeboden krijgen. Het SOW van deze klanten zal van 34 % toenemen 
naar 61 % doordat deze klanten spaargeld van een concurrerende bank zullen overhevelen 
naar het wervingsproduct. In totaal zullen deze klanten ruim 129 miljoen euro spaargeld 
inleggen dat zorgt voor bijna 620.000 euro opbrengsten in het eerste jaar. Daarna zal door 
het dalen van de cliëntrente de marge toenemen en zullen de opbrengsten verder stijgen. 

Olivier van Hees 57 



Customer Lifetime Value als segmentatie criteria 

Daarnaast zullen ruim 57.000 klanten van het upsell naar het deepsell segment verschuiven. 
Deze klanten krijgen geen wervingsproduct aangeboden en daarom zullen zij geen 
spaargeld van het huidige spaarproduct weg halen. Voor deze klanten is immers bepaald dat 
de CLV hoger is wanneer deze klanten op het huidige spaarproduct blijven sparen. In totaal 
zal er 131 miljoen euro spaargeld minder kannibaliseren ten opzichte van de huidige situatie. 
Dit resulteert in nog eens 810.000 euro opbrengsten. 

Het implementeren van de breakeven waarden kent relatief weinig moeilijkheden. Elke 
maand worden door de afdeling Action Campaign Management (ACM) alle klanten van de 
Postbank ingedeeld in één van de segmenten van het huidige Sparen Op Maat 
segmentatiemodeL Aan de hand van informatie van klanten uit de database worden op basis 
van de segmentatiecriteria (zoals in paragraaf 3.1 beschreven) klanten toegewezen aan een 
segment. Wanneer de breakeven waarden worden geïmplementeerd dan hoeft enkel het 
bestaande segmentatie criterium huidig spaarsaldo vervangen te worden door de ontworpen 
breakeven waarden. Middels de beslisboom kunnen alle klanten van de Postbank dan 
toegewezen worden aan een segment. De eerste aanbeveling die aan de hand van dit 
onderzoek gedaan wordt is daarom: 

Aanbeveling 1: Gebruik de CL V als segmentatie criteria zodat het SOW van 29. 000 klanten 
zal toenemen van 34 %naar 61% en ruim 1,4 miljoen euro opbrengsten gegenereerd zullen 
worden. 

6.2.2 CL V model voor alle producten 

Op dit moment worden alleen de spaarproducten van de Postbank 'op maat' aangeboden. 
De overige producten van de Postbank worden generiek aangeboden. Dit wil zeggen dat via 
alle verschillende communicatiekanalen (internet, mail, telefoon) alle verschillende producten 
aangeboden worden. De Postbank bepaald bijvoorbeeld niet zelf welk leen product wordt 
aangeboden aan een klant, maar de klant maakt een keuze uit de verschillende 
leenproducten die worden aangeboden. 

In de toekomst zullen de twee labels van ING Retail Nederland (Postbank en ING bank) 
samengevoegd gaan worden. Onderdeel van de strategie van de ING voor deze 'nieuwe 
bank' is om alle producten op maat te gaan aanbieden. Omdat er enkele schaarse 
communicatiemiddelen zijn, zoals banners op de Postbank website, dient in de toekomst 
situatie bepaald te worden welk product aan welke klant aangeboden dient te worden. 

Zoals in de discussie in paragraaf 6.1 uitgelegd dient hiervoor de CLV per klant bepaald te 
worden waarin alle producten (hypotheken, beleggen etc.) meegenomen zijn. Een klant heeft 
bijvoorbeeld al zijn spaargeld bij de Postbank ondergebracht. Daarnaast staat deze klant op 
het punt om te gaan verhuizen. Door de CLV van deze klant te bepalen waarin alle 
producten zijn meegenomen kan dan besloten welk product aangeboden dient te worden 
aan deze klant. Op basis van het segmentatiemodel op basis van de CLV kan worden 
bepaald bij welke productmix de CLV maximaal is. Zo kan bijvoorbeeld besloten worden 
deze klant een voordelige hypotheek aan te bieden. 

Om te komen tot een dergelijk segmentatiemodel is het nodig dat er verder onderzoek wordt 
uitgevoerd. Allereerst dient een analyse van de bestaande producten van de Postbank 
uitgevoerd te worden zodat alle verschillende afwegingen in kaart zijn gebracht. Hiermee kan 
een CLV model opgesteld worden waarin alle afwegingen zijn gemodelleerd. Tot slot dienen 
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de variabelen uit dit nieuwe CL V model bepaald te worden aan de hand van empirisch 
onderzoek. Dit CLV model kan gebruikt worden als segmentatiecriteria zodat de afweging 
gemaakt kan worden welk aanbod van welk product tot de meeste winst van die klant leidt. 

Aanbeveling 2: Gebruik CL V om in de toekomst van alle producten van de 'nieuwe bank' de 
totale klantwaarde van een klant te bepalen zodat alle producten van de Postbank 'op maat' 
kunnen worden ingezet. 

6.2.3 Rentepercentages 

De Postbank heeft sinds een aantal jaren de strategie ontwikkeld waarin de cliëntrentes 
structureel worden verlaagd zodat de winst op de spaaractiviteiten erg hoog is. Hierdoor 
ontstaan er twee soorten spaarproducten. Wervingsproducten met een hoge cliëntrente en 
niet wervingsproducten met een lage cliëntrente. Er zijn echter twee gevaren van deze 
strategie. 

Ten eerste is er het risico dat de Postbank zijn strategie te ver heeft doorgevoerd waardoor 
klanten de Postbank zullen verlaten. Door de typische levenscyclus van de spaarproducten 
van de Postbank dalen de cliëntrentes op de wervingsproducten na verloop van tijd. Deze 
wervingsproducten moeten dan in de volwassen fase zijn beland en een grote bijdrage aan 
de winst realiseren. Omdat de Postbank de cliëntrentes op deze spaarproducten uit de 
volwassen fase de laatste jaren sterk heeft verlaagd 10 heerst er veel weglek op deze 
spaarproducten (Dashboard, 2006). Omdat het moeilijker is om nieuwe klanten te werven in 
plaats van bestaande klanten te behouden (Reichheld en Teal, 1996) heerst het gevaar dat 
de Postbank deze strategie te ver heeft doorgevoerd en deze klanten zal verliezen. 

Ten tweede wordt er binnen de Postbank teveel op de winst op korte termijn gestuurd. 
Regelmatig worden volgens de SOM strategie de cliëntrentes verlaagd om de winstgevend 
van nu te waarborgen. Echter is het spaargeld dat nu aangetrokken wordt op de 
wervingsproducten de winstgevendheid van de toekomst. Dit spaargeld zal namelijk in de 
loop van de tijd worden verlaagd zodat de marges van deze spaarproducten stijgen. 
Wanneer de Postbank zich meer richt op het verhogen van het SOW (winst van de toekomst) 
in plaats van de winst van nu, kan in de toekomst de winstgevendheid worden gewaarborgd. 

Daarom dient de Postbank om zijn het rentebeleid onder de loep te nemen. Een mogelijkheid 
kan zijn een ondergrens te stellen aan de hoogte van de cliëntrentes in de huidige SOM 
strategie. 

Aanbeveling 3: De Postbank dient een analyse te maken van de huidige strategie omtrent 
het rentebeleid 

6.3 Beperkingen en verder onderzoek 

Er zijn een aantal !imitaties van het afstudeeronderzoek te definiëren. Deze beperkingen 
leiden tot aanbevelingen om verder onderzoek te doen met als doel deze beperkingen te 

10 De Postbank heeft ten opzichte van de concurrerende banken erg lage cliëntrentes (bijlage 
18). 
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elimineren. In deze paragraaf worden deze beperkingen en manieren om verder onderzoek 
te doen puntsgewijs besproken. 

• Voor het bepalen van de kannibalisatie- en inlegfactor is gebruik gemaakt van een 
dataset waarin 1 wervingsproduct is aangeboden. Het dient echter aan te bevelen te 
onderzoeken wat de inleg- en kannibalisatiefactor is voor de situatie wanneer een dataset 
wordt gebruikt waarin een ander wervingsproduct is aangeboden. Hiervoor kan een 
andere marketingactie gebruikt worden, waarin dit andere wervingsproduct is 
aangeboden. Vervolgens kunnen uit deze dataset, op dezelfde manier als in dit 
onderzoek, de inleg- en de kannibalisatiefactor bepaald te worden. Een analyse van deze 
inleg- en kannibalisatiefactor dient gemaakt te worden om te evalueren of deze factoren 
per wervingsproduct significant verschillen. Wanneer dit significante verband ontstaat, 
dienen vervolgens inleg- en kannibalisatiefactoren opgesteld te worden die afhankelijk 
zijn van het wervingsproduct waarnaar het spaargeld wordt overgeheveld. 

• In het CLV model is bepaald welke klanten een wervingsproduct dienen aangeboden te 
krijgen en welke klanten niet. Hiervoor is de CLV bepaald voor de situatie waarin een 
klant een wervingsproduct afneemt en voor de situatie waarin de klant geen 
wervingsproduct afneemt. De kans dat een klant dit wervingsproduct daadwerkelijk 
afneemt is niet gemodelleerd. Omdat deze kans niet voor elke klant gelijk is dient voor de 
situatie waarin de Postbank een outbound actie doet deze respons rate te worden 
toegevoegd. In deze situatie dient de Postbank namelijk een gedeelte van een 
klantsegment te selecteren door de respons rate per klant te bepalen. De respons kan 
vervolgens aan het CLV model worden toegevoegd. Deze respons rate kan op basis van 
historische gegevens bepaald worden. 

• Om de breakeven waarden op basis van het CLV model te kunnen berekenen is het 
noodzakelijk de verblijftijd per klant te bepalen. Allereerst zijn de verblijftijden per 
spaarproduct bepaald. Wanneer een klant spaargeld bij de Postbank spaart zal de 
verblijftijd afhankelijk zijn (van het rente percentage) van het spaarproduct Echter is de 
bepaling van de verblijftijd per product niet voldoende. Naast het type spaarproduct is 
namelijk de loyaliteit van een klant bepalend voor de kans dat een klant blijft sparen bij de 
Postbank. In het onderzoek is het aantal productpunten (het aantal verschillende 
producten) en het storten van het salaris op een Postbank spaarrekening als twee 
significante voorspellers van loyaliteit gevonden. Op basis van database onderzoek kan 
de verblijftijd per het aantal productpunten en de hoeveelheid salaris dat wordt gestort 
worden bepaald. Wanneer deze op basis van een ANOVA analyse in significante 
deelpopulaties worden verdeeld kan per deelpopulatie een verwachting van de verblijftijd 
worden gegeven. Hiermee kan een verder differentiatie per klant van de verblijftijd 
worden geconstrueerd en door deze te combineren met het type spaarproduct van een 
klant kan een exacte voorspelling van de verblijftijd worden gemaakt. 
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