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                 HUMAN CAPITAL GROUP 

Waarvoor ben ik aangenomen? (Doel) 
Welke positie neem ik in de organisatie in? (Organisatorische 
context) 

Het genereren van inkomsten uit online kanalen en het realiseren van 
online groei door de inzet van Marketing Automation. Tevens 
gedeeltelijke verantwoordelijk over het beheer van deze tooling. 

De Database marketeer ontvangt hiërarchisch leiding van de Teamleider 
fondsenwerving en tactische aanwijzingen van de Campagnemanager.  
De Database marketeer geeft zelf geen leiding. 

 

  RESULTAATGEBIEDEN  

Wat moet ik bereiken? 
(Doelen) 

Waar wordt het op getoetst? (Te 
behalen resultaten) 

Wat kan ik doen om de doelen te bereiken? (Activiteiten) 

1 De klantreis van de (potentiële) donateur in kaart brengen, bouwen en optimaliseren 

Voor elke klantgroep is de 
ideale benadering bepaald en 
de online marketing activiteiten 
sluiten hier ook bij aan. Deze 
benadering wordt constant 
geoptimaliseerd met als 
uiteindelijke doel het verhogen 
van de loyaliteit en inkomsten. 

• Klantbehoeften zijn naar de juiste  
concrete acties vertaald. 

• (Bestaande) klantreizen zijn 
geoptimaliseerd.  

• Er is een goede samenwerking bereikt 
binnen een multidisciplinair team. 

• Online inkomsten zijn conform 
doelstelling gerealiseerd, de online 
achterban is gegroeid. 

• De loyaliteit van donateurs is 
verhoogd. 

• Doet doelgroep analyses en vertaalt klantbehoeften naar 
concrete acties. 

• Bouwt customer journeys volgens een gestructureerde aanpak. 

• Klantreizen worden keer op keer kritisch geanalyseerd en 
geoptimaliseerd. 

• Levert een actieve bijdrage in het team, samenwerking binnen 
het team is actief opgezocht.  

• Herkent aankoopsentimenten vanuit data en legt causale 
verbanden. 

2 Online analyses uitvoeren 

Online marketing resultaten 
zijn geanalyseerd, teneinde 
deze te kunnen verbeteren en 
de gewenste positionering 
richting de diverse 
doelgroepen te realiseren.  
 

• Content performance is meetbaar 
gemaakt. 

• De concrete behoefte van interne 
opdrachtgevers is in kaart gebracht, 
en (proactief) is advies uitgebracht.   

• Opgevraagde informatie is tijdig 
beschikbaar en wordt adequaat benut 
ter optimalisatie van onze online 
activiteiten. 
 

• Analyseert en optimaliseert e-mail campagnes.  

• Zorgt voor het toekennen van klantwaarden (lead scoring). 

• Beoordeelt en verrijkt klantprofielen zodat een 360 graden 
klantbeeld ontstaat. 

• Voert conversie-optimalisatie uit op webforms. 

• Stelt A/B testscenario’s op en analyseert deze tbv optimalisatie. 
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  RESULTAATGEBIEDEN  

Wat moet ik bereiken? 
(Doelen) 

Waar wordt het op getoetst? (Te 
behalen resultaten) 

Wat kan ik doen om de doelen te bereiken? (Activiteiten) 

3 Applicatiebeheer realiseren 

Applicatiebeheer is 
gerealiseerd, zodanig dat de 
database op de gewenste 
wijze is ingericht en 
belanghebbenden de juiste 
informatie er tijdig uit kunnen 
halen. 

• Ontwikkelingen in en de actualiteit van 
de database/ het relatiebestand is 
bewaakt en achterstanden zijn 
gesignaleerd.  

• De database is op een juiste en 
gewenste wijze functioneel ingericht.  

• De gewenste functionaliteiten zijn tijdig 
beschikbaar en de continuïteit van het 
systeem is gewaarborgd voor een 
optimaal gebruik.  

• Signaleert en analyseert ontwikkelingen in de database/ het 
relatiebestand van de organisatie en onderhoudt hiertoe contact 
met de Fondsenwerver. 

• Doet voorstellen voor de inrichting van de database en voert 
deze uit.  

• Signaleert automatiseringsproblemen en gebruikerswensen ten 
aanzien van de database, analyseert deze, stelt oplossingen/ 
verbeteringen voor en begeleidt de realisering hiervan.  

• Bewaakt het gebruik van de database conform de opgestelde 
procedures, autorisaties en beveiligingsmaatregelen. 

 

 

  

KENNISPROFIEL 

• HBO werk- en denkniveau in een commerciële richting 

• Kennis met betrekking tot Marketing Automation en online marketing 

• Kennis met betrekking tot zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses  

• Kennis van de van toepassing zijnde relevante applicaties en automatiseringspakketten 

• Kennis van SQL en AMPscript is een pre  
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Wat moet ik meebrengen om 
een bijdrage te leveren aan 
de realisatie van de  
organisatiedoelen? 
(Organisatiecompetenties) 

Wat moet ik concreet laten zien, c.q. hoe moet ik me gedragen en hoe kan ik het bereiken? 
 

Ondernemerschap 
 
Vanuit zichzelf nieuwe kansen 
signaleren en initiëren, deze 
realiseren en hierbij 
verantwoorde risico’s durven 
aangaan. 

Niveau 2: Signaleert kansen en onderneemt zelfstandig actie om mogelijkheden te benutten om 
afzetmogelijkheden voor (nieuwe) producten en diensten te creëren. 

• Brengt nieuwe producten en diensten onder de aandacht van de klant en speelt hiermee in 
op zijn behoeften en wensen, ook wanneer dit niet direct wordt gevraagd. 

• Treedt proactief in contact met de klant wanneer zich kansen voordoen om voordeel te 
behalen. 

• Neemt verantwoorde risico`s en stelt zichzelf uitdagende (commerciële) doelen. 

Samenwerking 
 
Bijdragen aan een gezamenlijk 
resultaat, ook wanneer er geen 
direct eigen belang is. 

Niveau 2: Werkt op eigen initiatief samen om een bijdrage te leveren aan het behalen van gezamenlijke doelen. 

• Biedt gevraagd en ongevraagd ondersteuning en advies aan anderen. 

• Wisselt argumenten, ideeën en informatie uit met anderen en vraagt reacties. 

• Streeft gezamenlijke doelen na en koppelt hierover tijdig terug. 

• Is in staat om concessies te doen en de eigen mening bij te stellen op basis van de mening van anderen. 

Klantgerichtheid 
 
Anticiperen op en 
onderzoeken van de wensen 
en behoeften van de klant. 
Hierop aansluiten en 
toegevoegde waarde leveren. 

Niveau 2: Verdiept zich in de klantvraag, denkt op proactieve wijze mee met de klant en komt op 
eigen initiatief met passende voorstellen. 

• Verdiept zich in de concrete situatie van de klant, brengt huidige en toekomstige behoeften in 
beeld en analyseert deze. 

• Doet de klant een aanbod dat aansluit bij zijn behoeften, speelt flexibel in op wensen van de 
klant en zorgt voor een goede voortzetting van de dienstverlening. 

• Signaleert ingewikkelde vraagstellingen, geeft helder weer wat de organisatie voor de klant kan betekenen en 
weet door te verwijzen. 

 

Wat moet ik meebrengen om 
mijn doelen te kunnen 
bereiken? (functie specifieke 
competenties) 

Wat moet ik concreet laten zien, c.q. hoe moet ik me gedragen en hoe kan ik het bereiken?  

Analytisch vermogen  Niveau 2: Verzamelt en onderzoekt zelfstandig en op eigen initiatief informatie uit uiteenlopende bronnen. 
Verkrijgt op basis hiervan inzicht en legt verbanden.  

COMPETENTIEPROFIEL 
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De essentie begrijpen van 
(complexe) vraagstukken door 
logisch redeneren, het 
opsporen van mogelijke 
oorzaken, het scheiden van 
hoofd- en bijzaken  
en het leggen van verbanden 
tussen gegevens.  
 

• Maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken en tussen feitelijke gegevens en veronderstellingen.  

• Vat de aspecten van een vraagstuk kernachtig samen.  

• Stelt eerst de hoofdlijnen vast en richt zich vervolgens op de details.  

• Integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie.  

• Signaleert trends en legt verbanden tussen afzonderlijke kwesties en zaken.  
 

Commercieel vermogen  
In staat zijn kansen te 
benutten in het aanbieden van 
diensten en het in contact 
komen met nieuwe klanten. 
Zich weten te verplaatsen in 
de positie van de klant. De 
markt kennen en een 
adequaat relatiemanagement 
voeren.  

Niveau 2: Ziet kansen voor vernieuwing van diensten en producten. Ontdekt mogelijkheden in de markt voor het 
uitbreiden van de dienstverlening. Is goed in staat om te anticiperen op klachten, en om ook lastige klanten vooruit 
te helpen.  

• Vernieuwt een bestaand product/dienst wanneer de markt daarom vraagt.  

• Spreekt potentiële klanten zodanig aan dat er kansen worden gecreëerd.  

• Kent de ontwikkelingen en wensen van de eigen klantrelaties en legt dit vast.  

• Weet een succesvolle en langdurige relatie op te bouwen met klanten.  
 
 

Zorgvuldigheid  
Aandacht hebben voor detail 
en de precieze afhandeling 
van zaken nastreven.  
 

Niveau 2: Heeft in het eigen werk en in dat van anderen oog voor detail en de precieze afhandeling van zaken.  

• Toetst onder druk complexe gegevens, verkregen informatie, ideeën of plannen van zichzelf of anderen op 
juistheid en volledigheid.  

• Draagt zorg voor de afhandeling en het ter sprake komen van alle ter zake doende punten in een overleg.  

• Signaleert ontbrekende of foute informatie in dossiers, het eigen werk en dat van anderen.  

• Werkt georganiseerd en gestructureerd, zodat informatie en dossiers toegankelijk zijn voor anderen.  
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