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PvKO nieuwsbrief 

- Inspiratiesessie België 

- AI - laatste plaatsen 

- CRM casus voor leden 

 

 

 

 

 

 

 

Extra Inspiratiesessie België: De Human 
to Human factor maakt het verschil 

Mensen kopen van mensen. Hoe mensen met elkaar 

omgaan maakt dus een groot verschil. Human to Human 

verruilt een zakelijke houding naar klanten met een 

persoonlijke band, op basis van oprechte interesse en 

echte aandacht.  

O.a. het Rotterdams vervoersbedrijf RET en de bloedbank 

Sanquin vertellen hun verhalen.Wat is hun geheim? Hoe 

zorgen ze ervoor dat Human to Human elke dag wordt 

waargemaakt? 

Kom ook 28 november naar België  
 

   

https://www.linkedin.com/company/165728/
https://www.linkedin.com/company/21097/
https://www.pvko.nl/bijeenkomsten/over/79/inspiratiesessie-belgie-de-human-to-human-factor-maakt-het-verschil/about#.WfmaorpFyuU?utm_source=NB%20november&utm_medium=email&utm_campaign=Inspiratiesessie%2028%20november%202017~autologin~
http://www.pvko.nl/


 

 

 

Artificial Intelligence - Laatste plaatsen! 

We hebben al 95 aanmeldingen .. als je er snel bij bent dan 

is er nog een plek voor jou!   

Hoe kunnen we AI inzetten om klantbeleving drastisch te 

verbeteren? Aan de hand van praktijkcases van Aegon en 

KPN laten we je de toegevoegde waarde van kunstmatige 

intelligentie op klantgerichte processen zien. Tijdens de 

break out sessies ga je zelf aan de slag met AI. 

Meld je nog snel aan voor 14 november  
 

   

 

 

 

Speciaal voor leden: CRM casus 
beschikbaar! 

Tijdens de PvKO Onderwijsdag is de eerste PvKO CRM 

casus gelanceerd! De case bestaande uit tekst en video is 

in nauwe samenwerking met Microsoft, Cayentis, NHTV, 

Landgoed Wolfslaar en de leden van het kernteam 

ontwikkelen tot stand gekomen. Leden zijn van harte 

welkom dit onderwijsmateriaal voor eigen gebruik in te 

zetten! Ben je geen lid en wel geïnteresseerd? Stuur dan 

een mail naar communicatie@pvko.nl. 

Bekijk hier de casus en de video  
 

   

 

 

Onderzoeken: Artificial Intelligence en 
Digital Marketing. Jouw mening telt! 

Deze maand bevelen wij twee onderzoeken van harte aan: 

 Het Digital Marketing onderzoek van SAMR en 

Beeckestijn en het 

 Artificial Intelligence onderzoek van onze 

strategische partner KIRC (Stichting KlantInteractie 

Research Centrum).  

Dank alvast voor je medewerking! 

https://www.pvko.nl/bijeenkomsten/over/66/inspiratiesessie-artificial-intelligence-voor-een-maximale-impact-op-klantgerichtheid/about#.WfmLKbpFyuU?utm_source=NB%20november&utm_medium=email&utm_campaign=Inspiratiesessie%2014%20november%202017~autologin~
https://www.pvko.nl/pvko-onderwijsdag-2017~autologin~
http://onderzoek.samr.nl/beeckestijnDIM/
http://onderzoek.samr.nl/beeckestijnDIM/
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5050884&sid=dNBEOvfg8E
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5050884&sid=dNBEOvfg8E


 

Lees verder  
 

   

 

 

 

Flavour bedankt deelnemers 
Inspiratiesessie Gamification 

"Vanuit Flavour willen wij jullie bedanken voor het succesvol 

maken van de Inspiratiessie van 10 oktober. PvKO 

organiseerde met ons deze avond, waar u met ruim 100 

anderen aanwezig was om de mogelijkheden van 

gamification zelf te ervaren. Volgens de evaluatie was 67% 

van u zeer tevreden en 19% beoordeelde de avond zelfs 

als ver boven verwachting. Op de avond waren sprekers 

actief die werkzaam zijn bij Greenberg Nielsen, 

CustomerGames, Quality Support, en Flavour." 

Lees verder  
 

   

 

 

 

Welkom bij PvKO 

We zijn er trots op dat Rotterdam The Hague Airport 

(RTHA) de PvKO community als lid komt versterken! Maak 

kennis met de mensen van RTHA tijdens één van de 

volgende ontmoetingen.  

Lees verder  
 

  

 

 

 

 

Nieuw lid Hypsos stelt zich voor 

"Wij hopen door kennisaanbod van en de contacten binnen 

het netwerk PvKO onze klantgerichtheid verder te 

optimaliseren! Graag spiegelen wij onze visie, kennis en 

ervaringen met die van de overige leden".  

Lees verder  
 

   

https://www.pvko.nl/k/n175/news/view/16167/10227/doe-mee-met-het-onderzoek-over-artificial-intelligence.html
https://www.pvko.nl/k/n175/news/view/16214/10227/flavour-bedankt-deelnemers-voor-succesvolle-inspiratiesessie-gamification.html
https://www.rotterdamthehagueairport.nl/
https://www.rotterdamthehagueairport.nl/
https://www.pvko.nl/leden
https://www.pvko.nl/k/n175/news/view/16182/10227/nieuw-lid-hypsos-stelt-zicht-voor.html


 

 

 

Recensie De Customer Journey in Kaart 
(in 60 minuten).  

Econometrist en informaticus Quintus Hegie van Qoppa 

Holding heeft voor ons het De Customer Journey in Kaart 

(in 60 minuten) gerecenseerd. Super bedankt Quintus. 

Lees hier de recensie  
 

  

 

Events PvKO en Partner Events 

09 nov - Marketing & Technology -BBP 

14 nov - Inspiratiesessie Artificial Intelligence 

16 nov - KSF jaarcongres -Klantenservice Federatie 

23 nov - DDMA Data Dag - DDMA 

23 nov - Digital Marketing & Social Strategy in 1 Day - Customer Talk 

28 nov - Extra Inspiratiesessie België: De Human to Human factor maakt het verschil 

30 nov - eFinancials - Emerce 

Bekijk hier alvast de thema's voor 2018.  
 

  

Nog geen lid van PvKO? 

Nog geen lid van onze community van, voor, door klantgerichtheidsprofessionals? Wil je 

ook inspiratie opdoen, best practices met elkaar delen en je kennis verrijken? Meld je dan 

snel aan. 

Word lid  
 

  

Veel succes deze maand..... 

...en vooral plezier bij het bekijken van de mooie videoproductie van de CRM case op 

https://www.pvko.nl/k/n175/news/view/16187/10227/recensie-de-customer-journey-in-kaart-in-60-minuten-een-goede-start.html
https://marketingentechnology.nl/?utm_source=pvko&utm_medium=banner&utm_campaign=mat17
https://www.pvko.nl/bijeenkomsten/over/66/inspiratiesessie-artificial-intelligence-voor-een-maximale-impact-op-klantgerichtheid/about#.WfmLKbpFyuU?utm_source=NB%20november&utm_medium=email&utm_campaign=Inspiratiesessie%2014%20november%202017~autologin~
http://www.pvko.nl/k/n175/news/view/15780/416/ksf-jaarcongres-2017.html
https://www.pvko.nl/k/n175/news/view/16216/416/ddma-data-dag.html
https://www.pvko.nl/k/n175/news/view/16213/416/digital-marketing-social-strategy-in-1-day.html
https://www.pvko.nl/bijeenkomsten/over/79/inspiratiesessie-belgie-de-human-to-human-factor-maakt-het-verschil/about#.WfmaorpFyuU?utm_source=NB%20november&utm_medium=email&utm_campaign=Inspiratiesessie%2028%20november%202017~autologin~
https://www.pvko.nl/k/n175/news/view/16215/416/efinancials.html
https://www.pvko.nl/themas-2018
http://www.pvko.nl/lid-worden


Landgoed Wolfslaar en het spiegelen hoe het ook al weer zit met de hospitality in jouw 

bedrijf...  

Lees verder  
 

  

 

 

Volg ons op social media 

 

 
 

 
  

  

PvKO Partners 
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Uitschrijven op deze mailing - Mail online bekijken  

  

 

  

https://www.pvko.nl/pvko-crm-casus
https://pvko.klantsite.net/l/mailing2/7230/editor##unsubscribe##
https://pvko.klantsite.net/l/mailing2/7230/editor##browserview##
https://twitter.com/PvKO
https://www.facebook.com/pvko.nl
https://www.linkedin.com/organization/1833625/admin/updates
https://www.nima.nl/
http://www.marketingtribune.nl/
http://customerfirst.nl/
https://www.customertalk.nl/
http://www.adfogroep.nl/
http://www.kirc.nl/

