Toelichting nieuwe
datastrategie
door Data Solutions
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NIEUWE DATASTRATEGIE
De wereld verandert. De consument is anders gaan leven, werken, winkelen en kopen. Online viert hoogtij.
Met als gevolg dat er ontzettend veel data wordt gegenereerd. Sterker nog, veel bedrijven vandaag de dag
zijn data-driven en kunnen niet meer zonder. Deze groeiende hoeveelheid aan data heeft ook een keerzijde:
de klant wil meer in controle zijn over zijn of haar data. En daar is gehoor aan gegeven met de Algemene
verordening gegevensbescherming, afgekort tot AVG (in het Engels: GDPR), de nieuwe wetgeving die vanaf
25 mei 2018 de privacy van de klant beter beschermt.

De nieuwe strategie van PostNL
PostNL verandert van postbedrijf in een dienstverlener in post en e-commerce logistiek. Onder e-commerce
verstaat PostNL alle diensten die in de breedste zin van het woord leiden tot business dankzij internet en/of
andere online-activiteiten: van oriëntatie, naar zoeken, naar vinden, naar bestellen, betalen, leveren,
retourneren, fulfilment tot en met klantenservice. Wij blijven investeren in onze netwerken en ecommerceprocessen, zodat we innovatieve oplossingen kunnen (blijven) bieden die nog beter aansluiten
bij de veranderende behoefte van de klant. Maar we vinden het net zo belangrijk om de privacy van de
consument te respecteren. De consument moet erop kunnen blijven vertrouwen dat we er alles aan doen
om onze producten en diensten in te richten volgens de nieuwe AVG-wetgeving.

Nieuwe datastrategie Data Solutions
Een afgeleide van deze strategie van PostNL is de nieuwe datastrategie van Data Solutions. Wij bieden
dataoplossingen die ervoor zorgen dat we diensten kunnen leveren waarmee onze klanten succesvoller zijn
in hun e-commerceprocessen. We richten ons op (near) realtime producten die de acceptatie, onderhoud
en/of profilering van klanten in de e-commercewereld verbeteren. De unieke logistieke data van PostNL
vormen hiervoor het fundament, de AVG-wetgeving de randvoorwaarden.

Effecten nieuwe datastrategie op productportfolio
Deze nieuwe datastrategie leidt tot wijzigingen in het huidige productportfolio van Data Solutions.
Daarmee heeft dit ook een impact op u als klant, omdat we met een aantal bestaande producten en
diensten gaan stoppen.
Maar het biedt ook nieuwe mogelijkheden. Zo werken we aan de ontwikkeling van nieuwe B2C - en B2Bproducten en diensten, ter vervanging van de huidige producten en diensten die niet meer passen binnen
de toekomstvisie van Data Solutions.
Zo wordt het Nationaal Consumenten Bestand (NCB) vervangen door een nieuw state-of-the-art
Consumenten Data Platform. Met deze oplossing kunnen wij veilig en transparant persoonsgegevens met
u delen. Het doel is om daarbij verder te gaan dan de AVG-wetgeving vraagt. Wij willen expliciet aan
consumenten vragen met welke organisaties hun persoonsgegevens gedeeld mogen worden. De
consument heeft hierbij volledig controle over wat er met zijn data gebeurt en bepaalt zelf wie zijn data
mag ontvangen.
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Daarnaast zal ons Nationaal Zakelijk Bestand (NZB) op een slimme en toekomstbestendige manier worden
gecombineerd met unieke logistieke data van PostNL en externe bronnen, voor het verbeteren van
commerciële en logistieke processen van klanten en bedrijven in de markt. Uiteraard geheel volgens de
AVG- richtlijnen. Om deze reden wordt in 2018 zeer intensief geïnvesteerd in de herontwikkeling van het
zakelijk productportfolio. PostNL creëert hierdoor met haar B2B-dienstverlening een sterk onderscheidend
vermogen in de markt en kan haar positie binnen de groeimarkten van de e-commercebranche verstevigen
en verder uitbouwen.

Effecten voor u als klant
Wat dit concreet voor u betekent, zetten we hierbij voor u op een rij:

1.

Neemt u consumentendataonderhoud van ons af?

Dan gaat er voor u op termijn wat veranderen. We bieden vanaf 1 januari 2019 alleen n og maar de
mogelijkheid om dataonderhoud af te nemen via ons nieuwe Consumenten Data Platform. Heeft u een
onderhoudscontract op NCB bij ons lopen? Dan loopt deze door tot het einde van het jaar of eerder bij het
vervallen van de contractperiode. Graag bieden wij u nu al de mogelijkheid om tijdelijk kosteloos ons
nieuwe Consumenten Data Platform te ervaren om te zien wat de voordelen voor u zijn. Wilt u hierover
meer weten? Neem dan contact op met uw accountmanager.

2.

Neemt u consumentenadressen van ons af voor Direct Mail?

Dan heeft dit op korte termijn impact voor u. PostNL stopt per 1 mei 2018 met het verhuren van
adresgegevens. Met het nieuwe Consumenten Data Platform, dat opnieuw opgebouwd wordt, gaan wij
alleen nog persoonsgegevens delen met de bedrijven die direct zijn geselecteerd door de consument zelf.
Heeft u nog een lopend contract? Dan kunt u uiteraard nog adressen bij ons afnemen uit het huidige NCB
gedurende de looptijd van uw contract, maar niet later dan 31 december 2018. Loopt uw contract langer
door? Dan neemt uw accountmanager contact met u op.

3.

Neemt u consumentensegmentatiedata van ons af?

Dan heeft dit na 31 december 2018 mogelijk impact op u. PostNL richt zich op profilering binnen de ecommercebranche. Als Data Solutions zullen we daarbij vooral kijken naar (near) realtime dataoplossingen.
Ook gaan we segmenteren op logistieke data met de inzet van unieke bronnen van PostNL. Met andere
woorden, zowel de vorm van de service als de kenmerken binnen onze segmentatiedata gaan veranderen.
Onze huidige segmentatiedatabase inclusief alle kenmerken, zal tot en met 31 december 2018 nog
beschikbaar zijn en geüpdatet worden. Wij voorzien u graag van informatie hoe wij u vanaf 2019 kunnen
bedienen met onze nieuwe segmentatiedata.

4.

Neemt u zakelijke onderhoudsproducten van ons af?

Dan heeft dit mogelijk impact voor u na 31 december 2018. Onze zakelijke onderhoudsproducten blijven
een zeer belangrijk onderdeel van de strategie van Data Solutions. In samenwerking met grote partners en
system integrators zijn wij inmiddels bezig met de vernieuwing van onze huidige onderhoudsproducten
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naar (near) realtime dataoplossingen. Onze huidige dienstverlening gaat dus veranderen. Wij streven er
dan ook naar om per 31 december 2018 de huidige dienstverlening van dataonderhoud op het NZB om te
zetten naar nieuwe onderhoudsproducten. Wij houden u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
en hoe wij u vanaf 2019 kunnen bedienen met onze vernieuwde B2B-onderhoudsproducten.

5.

Neemt u zakelijke adressen van ons af?

Ook dan heeft dit gevolgen voor u. PostNL heeft besloten om per 1 mei 2018 te stoppen met het verhuren
van zakelijke adresgegevens. Heeft u een lopend contract? Dan kunt u uiteraard nog adressen bij ons
afnemen uit het huidige NZB gedurende de looptijd van uw contract, tot uiterlijk 31 december 2018. Met
de uitwerking van de datastrategie onderzoeken we in welke vorm wij het uitleveren van zakelijke adressen
terug kunnen laten komen in de nieuwe B2B-dienstverlening.

6.

Neemt u zakelijke profileringsproducten van ons af?

Dan heeft dit mogelijk consequenties voor u. Ook de B2B-profilering zullen wij aankomend jaar vernieuwen,
geënt op de e-commercemarkt. Data Solutions zal zich meer en meer focussen op de informatievergaring
van logistieke data van PostNL, gecombineerd met specialistische externe bronnen. Hierdoor zullen zowel
commerciële als logistieke processen verregaand worden geoptimaliseerd op basis van unieke, zakelijke
profielen. Dit betekent concreet dat de huidige dienstverlening gaat veranderen. Wij streven er dan ook
naar om per 31 december 2018 de huidige profileringsdienstverlening om te kunnen zetten naar onze
nieuwe producten. Wij houden u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en hoe wij u in 2019
kunnen bedienen met onze vernieuwde B2B-profileringsproducten.

7.

Neemt u zakelijke API’s van ons af?

Dan heeft dit geen gevolgen voor u. Onze huidige zakelijke API’s spelen een grote rol binnen de nieuwe
realtime dataoplossingen. Daarom worden deze oplossingen verder ontwikkeld, uitgebreid en daar waar
nodig verbeterd. Onze dataoplossingen vergroten het gebruiksgemak van uw e -commerceplatform en
daarmee de klanttevredenheid. Daarnaast helpen onze oplossingen u om uw bedrijfsprocessen te
optimaliseren. U beschikt snel en eenvoudig over een realtime inzicht met de voor u relevante, up-to-date
én uniek gecombineerde data, volgens de AVG-richtlijnen van PostNL.

8.

Neemt u Postcode- of Adresproducten van ons af?

Dan heeft dit geen gevolgen voor u. De Postcodetabel en de Adrescheck API’s passen perfect in de nieuwe
strategie van PostNL. En deze zullen voor de toekomst gewoon gehandhaafd blijven in het productportfolio
van Data Solutions.

Kortom: door de wijzigingen in de strategie van PostNL en de AVG, verandert er in 2018 het nodige in de
dienstverlening van Data Solutions. Wat prioriteit blijft, is een maximale focus op kwaliteit en compliancy.
Wij kijken graag samen met u hoe onze dataoplossingen uw organisatie verder kunnen helpen.
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