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Hans Maltha (Intracto Group):

‘Data is een middel,
geen heilige graal’

H

et ‘huwelijk’ tussen creatie en data is niet altijd
even makkelijk. Hoe tackelen jullie dit op de
werkvloer?
Laten we vooropstellen dat wij als Intracto
Group dit ook daadwerkelijk op één werkvloer hebben.
We zien nog veel klanten, die gebruik maken van
verschillende leveranciers voor onder meer data en
creatie. Door het écht samenbrengen van deze
disciplines, zonder belemmeringen en/of eigen
belangen, gaat dit stromen en versterken de disciplines
elkaar.
Stelling: creatie wordt beter, want effectiever dankzij het
inzetten van data. Is dit waar en wat is de grootste
valkuil die je moet vermijden?
Ik geloof er zelf vooral in dat data voor een aantal
zaken kan zorgen. We kunnen bijvoorbeeld creatie op
(heel grote) schaal personaliseren, iets wat zonder data
niet (fysiek) mogelijk is. We kunnen de resultaten van
creatie sneller meten en zelfs live bijsturen en
optimaliseren. Daarnaast kunnen we ook creatie
versterken door gebruik te maken van specifieke data.
De grootste valkuil is in algemene zin bij data, dat je
wel naar de juiste data moet kijken en deze correct
moet interpreteren. Je moet haarscherp hebben wat de
juiste KPI’s zijn, zodat je zeker weet dat je het juiste
resultaat meet en daarop de juiste acties neemt.

Realistisch zijn
Goede communicatie met de opdrachtgever over de (on)
mogelijkheden van het inzetten van data, is key. De
verwachtingen kunnen ook tè hoog gespannen zijn. Hoe
ga je hiermee om?
Ik denk niet persé dat de verwachtingen te
hooggespannen zijn. Ik denk wel dat data niet altijd op
de juiste manier wordt ingezet. Uiteindelijk is het een
middel en niet de heilige graal. Hierin moet je realistisch
zijn naar opdrachtgevers toe. Samen moeten we op zoek
naar de balans en harmonie tussen data en creatie.
Wat is een perfecte voorbeeldcase van jullie bureau (de
case die je een ‘wow-moment gaf), waarbij alle stukjes
naadloos in elkaar vielen?

Eén mooie en sympathieke
case waren de Boekbots
die bedacht zijn door
onze campus
Antwerpen. Op de
jaarlijkse Antwerpse
Boekenbeurs hebben we
voor de Belgische
uitgever Pelckmans
rondrijdende robots
ontwikkeld, die op basis van
AI voorspellen welk boek bij je
zou passen. Uiteindelijk was dit een
groot succes en een schitterend voorbeeld van het
samenbrengen van data en creativiteit.
www.raak.be/nl/cases/pelckmans-lezers-overtuigen-opde-boekenbeurs/
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