
Masterclass Digitale strategie



De masterclass Digitale Strategie is voor iedereen die (mede-) 
verantwoordelijk is voor het opstellen van de digitale strategie 
in de organisatie.

Gedurende de masterclass werkt u aan uw eigen digitale strategie. Geen 
theoretische cases, maar een pragmatische aanpak en directe toegevoegde 
waarde voor u en uw organisatie. Na de masterclass gaat u naar huis met 
nieuwe kennis, inzichten en een uitgewerkte strategie die u direct in executie 
kunt brengen.

Voor wie is de masterclass Digitale Strategie?



U volgt 8 workshops voor een complete digitale strategie
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De workshops

Workshop      :: ontwikkel het strategisch fundament voor 
uw organisatie

Leer kritisch kijken of uw organisatiestrategie helder, 
compleet en voldoende onderscheidend is voor een 
digitale doorvertaling. 

Vervolgens maakt u een assessment van uw 
organisatiestrategie aan de hand van verschillende 
bewezen modellen en methodes. Doordat u spart met een 
digitaal strateeg voert u ook direct verbeteringen door.

Workshop    : : leer uw meest waardevolle klanten kennen

U leert hoe u de customer lifetime value van uw klanten 
kunt berekenen, zodat u uw strategie kunt richten op de 
meest potentievolle doelgroepen. 

Daarnaast leert u hoe u waardevolle psychografische en 
demografische informatie achterhaalt en toevoegt voor de 
creatie van een strategische persona. 

Workshop   :  : ontwerp de ultieme klantervaring over de 
gehele klantreis

U leert verschillende methodes om de frictie in de klantreis 
te meten. Hierbij geven we ook aandacht aan potentiële 
WOW-momenten voor de klant.

Vervolgens brengt u onder begeleiding van een creatief 
strateeg uw merkidentiteit in kaart en hoe deze tot uiting 
dient te komen in de klantreis. 

Workshop   :  : bepaal en optimaliseer datagedreven uw 
omnichannel marketingmix

Klantbehoeften vervullen behulp van content en kanalen 
en KPI’s bepalen en meetbaar maken leert u in deze 
workshop. Hierdoor kunt u uw marketingmix structureel 
datagedreven optimaliseren.

Onder begeleiding van een klantreisexpert gaat u aan de 
slag met het ontwerpen van een klantreis voor uw meest 
waardevolle klanten.
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Workshop   :   : stel uw organisatie in staat om de strategie 
in executie te brengen

U leert herkennen welke competenties nodig zijn in uw 
organisatie om op een flexibele wijze uw strategie 
succesvol in de executie te brengen. Daarnaast besteden 
we aandacht aan hoe u de hele organisatie klantgericht 
kunt laten denken en werken.  

Samen met een strateeg identificeert u ontbrekende 
competenties in uw organisatie en brengt u prioriteit aan 
om deze in-house of extern aan te wenden.

Workshop   :   : bouw een toekomstbestendige IT-
infrastructuur

Rekening houdend met de legacy van uw IT-systemen leert 
u hoe u ervoor zorgt dat uw organisatie op zowel de korte, 
middellange als lange termijn de juiste investeringen doet 
in systemen ten behoeve van de klantreis. 

Samen met een technisch consultant werkt u een fit/gap-
analyse uit van uw IT-infrastructuur die de klantreis en 
nieuwe strategische initiatieven ondersteunt.

Workshop       : selecteer de meest effectieve strategieën om 
uw doelen te behalen

U leert verschillende methodes en technieken om 
strategische initiatieven te formuleren en eenvoudig de 
juiste prioriteiten te bepalen voor een gebalanceerd 
strategisch portfolio. 

Met behulp van een digitaal strateeg houdt u een growth
hackingsessie en selecteert u een portfolio van initiatieven 
aan de hand van een haalbaarheidsanalyse.

Workshop    :  : implementeer en optimaliseer uw 
strategische roadmap

Met input van een digitaal strateeg werkt u een strategisch 
meetplan uit voor uw organisatie waarmee u de klantreis 
en strategische roadmap structureel kunnen verbeteren. 

U leert kwalitatieve en kwantitatieve methodes waardoor 
u de impact van uw strategie meetbaar maakt. Daarnaast 
leert u hoe u op basis van deze analyses de strategie kunt 
bijsturen.
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Sander Berlinski

Digitaal Strateeg

Deze specialisten helpen u bij het opzetten van uw strategie*

Sander Lems

Online Marketing Strateeg

Gideon Schipaanboord

Strategy Director

Gerwin Koppelaar

E-commerce Consultant

Siebren Verbruggen

Team Lead Marketing Intelligence

Jim Abbring

Creatief Strateeg

*onder voorbehoud van wijzigingen



Praktische informatie

De masterclass heeft een maximum van acht deelnemers.

We bieden de masterclass ook in-house aan. 
Aanvangstijden, data en locatie zijn hierbij in overleg. 

Meer informatie? 

Voor vragen of aanvullende informatie neem contact op met:

Frank Damshuiser, Sales & Marketing Manager
Mail: f.damshuiser@ism.nl | tel: 010 - 243 60 81

Duur 4 bijeenkomsten van 9.30 – 14.30 uur

Locatie Van Nelle Fabriek Rotterdam

Prijs € 2250,- per persoon

Groepsprijs Bent u met 2 personen of meer? Dan ontvangt u 
per persoon € 225,- korting

Startdata Bekijk www.ism.nl/strategie

Aanmelden Formulier op ww.ism.nl/strategie

http://www.ism.nl/strategie
http://www.ism.nl/strategie



