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Geen brandstof, geen beweging
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Een pleidooi voor ruwe data
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https://www.linkedin.com/in/mroosendaal

https://www.linkedin.com/in/mroosendaal


4

https://www.linkedin.com/in/janwillemmathijssen/

https://www.linkedin.com/in/janwillemmathijssen/


•Ruim 9 miljoen actieve klanten 

•Gemiddeld 2.8 miljoen winkelbezoeken per dag

•Ruim 17 miljoen artikelen 

•Meer dan 1.500 medewerkers in Utrecht

•1 op de 2 Nederlanders en Belgen die online 

winkelt, doet dat bij bol.com

•Top 10 bedrijven met de hoogste 

klanttevredenheid
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Waar staat bol.com nu?

+-95%            +-90%

Naamsbekendheid
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In 19 jaar gegroeid
van online boekwinkel tot e-commerce platform

2004-2007 2008-2009 2010 2011 2012 2013 2014 20151999-2003 2016 2017

Tweedehands verkopen

Boeken Entertainment Elektronica

Klein huishoudelijk Baby Kinder- en
zwangeschapskleding

Speelgoed Dier Wonen & Slapen Sieraden, Horloges & Tassen

Zakelijk verkopen via bol.comDigitaal lezen

Start in een port-a-cabin Actief in België Overname door Ahold

Logistiek via bol.combol.com app

Onbeperkt
lezen

Koken & 
tafelen

Tuin & 
klussen

Sport &
vrije tijd

Groot huishoudelijk Mooi & Gezond Bespaar Continu

2018



We sell (almost) everything
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Multi-channel approach

Mobile website / Mobile weblog / Mobile marketing

eBook apps External apps
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9.000.000+

2.800.000+

17.000.000

1500+



17

Ruwe olie is niet te gebruiken
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Dus… semantiek



Mini-evolutie leerIemand typt,

We matchen de index

We laten de index 

verrijken door ons 

netwerk

We meten klant-

interacties

Met klantinteracties 

geven de we de klant 

hulp

En wat als ik de 

klant echt 

begrijp?



Met bedoeling kun je meerdere dingen bedoelen
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Searcher’s intent

In welke winkel zoekt de 

klant zijn spulletjes?

Op welk schap verwacht hij 

ze?

Welke verzameling van 

producten binnen onze 

catalogus bedoelt de 

klant?

Welk doel heeft de 

klant? Iets kopen? 

Informatie halen? Iets 

retoursturen?
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“Disney”



Giovanni Fernandez-Kincade, Berlin Buzzwords 18
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Videotip
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Hoe zijn de problemen op te lossen?

Zoeksuggesties Filters aanbieden Dominante filters Set suggereren
Ranking 

aanpassen

Kleinere 

resultaatset

Mate van zekerheid
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Which test won?
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Hoe schaalt het?

9.000.000+

2.800.000+

17.000.000

1500+
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Schaal in parallel werken

Optimalisaties vanuit verschillende 

groepen

Verspreiding van load over 

meerdere indexen

Specifieke inzichten voor specifieke 

doelgroepen



Federation

Maar vooral als je de winkel herkent, niet zozeer de entity.

Plaat
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Herkennen als oplossing 
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Herkennen als oplosisng

• Boekwinkel

• Elektronica winkel

• Babykleding winkel

• Aanbiedingen winkel

• (…)
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Herkennen als oplossing

• Content kwaliteit

• Partner prestatie

• Omzet / winstbijdrage

• Trending artikelen

• Exits

• Mate van variatie

• (…)
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Een verzameling speciaalzaken
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Herkennen als oplossing
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Onze belangrijkste takeaways

• Intent is een fluide begrip: snap op welke je wil richten met welk

doel

• Er moet een aanleiding zijn om dit te doen

• Er ligt een gat tussen echte, volledige herkenning en een eerste

stap; heb helder wat je kunt oplossing als je maar halverwege

komt

• Semantiek is niet alleen verbetering ruwe data, maar 

gebruikersgedreven / meerwaarde zit aan de gebruikerskant
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Thanks!
till next bol.com


