
Oplossing
Capgemini bouwde voor Miele 
Nederland een compleet nieuwe web-
site, een webshop en een persoonlijke 
webomgeving. Deze lopen naadloos in 
elkaar over. Yvo Booisma, consultant 
online, Capgemini: “Kopers van een 
Miele-product zijn nu automatisch 
deel van de bruisende online Miele-
gebruikerscommunity. Elke gewenste 
accessoire is probleemloos online te 
koop, de volledige klantgeschiede-
nis is online te gebruiken door zowel 
de klant als door Miele Nederland. 
Maximale aftersales-informatie én 
optimale service, dus.”

Situatie
Vanuit het moederbedrijf komt nu het 
vriendelijke verzoek ook internatio-
naal uit te rollen. Miele Nederland is 
de Nederlandse verkoopmaatschap-
pij van het Duitse A-merk op het 
gebied van huishoudelijk apparaten, 
inbouwapparaten en apparatuur voor 
professioneel gebruik. Online marke-
tingmanager Arjen Woortman vertelt: 
“Miele Nederland loopt ten opzichte 
van andere Miele-vestigingen al jaren 
voorop als het gaat om de inzet van 
het internet. Wij zagen namelijk al 
heel snel de toegevoegde waarde van 
het internet. Bovendien zijn wij van 
mening dat als je een Miele koopt, 
je ook online de meerwaarde van 
een aankoop moet kunnen beleven. 
Die belofte wilden we samen met 
Capgemini waarmaken.”

Triple-A online 
experience voor Miele

“ Lorem ipsum is simply 
 Ipsum is simply dummy text 

of the printing and typesetting 
industry. Lorem Ipsum has been 
the industry’s standard dummy 
text ever since the 1500s, when 

an unknown printer took a galley 
of type and scrambled it to”

Lorem Ipsum,  
Lorem Ipsum is-simply

De veelgeprezen nieuwe webomgeving van Miele 
Nederland verdubbelde de onlineverkoop van acces-
soires. 
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Met meer dan 115.000 
mensen in 40 landen is 

Capgemini wereldwijd een van de meest 
vooraanstaande aanbieders van consult-
ing-, technology- en outsourcingdiensten. 
In 2010 rapporteerde Capgemini Group 
een omzet van 8,7 miljard euro. Samen 
met zijn klanten creëert en realiseert 
Capgemini resultaatgerichte business- en 
technology-oplossingen, toegesneden op 

de klantbehoefte. Als een cultureel diverse 
organisatie heeft Capgemini zijn eigen 
onderscheidende manier van werken,  
de Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van het 
wereldwijde leveringsmodel Rightshore®.
Meer informatie via  
www.nl.capgemini.com

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini
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the way we do it

Resultaat
Miele Nederland ziet de verkoop van 
accessoires in korte tijd verdubbelen. 
De onlinegebruikerscommunity groeit 
explosief naar 80.000 actieve leden. 
Het moederconcern in Duitsland is 
opgetogen over het onlineconcept en 
nodigt Miele Nederland en Capgemini 
uit te helpen met een internationale 
uitrol. Een gezamenlijk succes in 
aftersales-consumentenmarketing.

Hoe Miele Nederland en 
Capgemini samenwerkten
Arjen Woortman: “Samen met 
Capgemini hebben we in 2007 een 
onlinecommunity gebouwd voor 
kopers van een Miele-stoomoven: 
Miele Plaza. Daar reageerde die groep 
enorm enthousiast op: de Nederlandse 
markt is blijkbaar helemaal klaar voor 
deze onlineservice. Miele Plaza heb-
ben we nu opgeschaald en uitgebreid 
voor al onze klanten. Zo is MijnMiele 
ontstaan: een complete gebruikersom-
geving voor de bezitters van Miele-
producten. Ze kunnen er recepten 
uitwisselen, maar ook tips over zuinig 
wassen of onderhoud; ze kunnen er 
rechtstreeks met Miele-personeel in 
gesprek treden, een serviceafspraak 
maken en nog veel meer. Hieraan is 
dan de uitgebreide webshop gekop-
peld. En dat alles is sinds 2009 opera-
tioneel.”

Vloeiend en intuïtief gebruik
Yvo Booisma vertelt over het online- 
succes: “MijnMiele en de webshop 
zijn gebouwd op Microsoft SharePoint 
gecombineerd met Microsoft’s .NET
technologie en uitgevoerd in Adobe
Flash. Dat geeft een vloeiende, intuï-
tieve gebruikersbeleving. Een inten-
sieve koppeling met SAP CRM stuurt 
tegelijk een schat aan informatie door 
naar de Miele backoffice: zo kunnen 
ze hun klanten nog beter bedienen.”

Arjen Woortman: “Wie een afspraak 
maakt voor een kookworkshop 
in het Miele Inspirience Centre te 
Vianen kan dat meteen terugzien op 
MijnMiele. Daar is ook een eventuele 

afspraak met een servicetechnicus 
voor de wasautomaat te vinden, of de 
looptijd van de garantie op zijn koel-
diepvriescombinatie. Ons uitgangs-
punt was dat alle informatie voor con-
sumenten inzichtelijk moest zijn.”

Waarom Miele Nederland voor 
Capgemini koos
“Ons succes met Miele rust voor een 
belangrijk deel op onze Rapid Design 
and Visualisation (RDV)”, vertelt 
Yvo Booisma. “Die sessies gebruiken 
we om de wensen van onze klan-
ten direct te kunnen visualiseren in 
klikbare simulaties. In een workshop 
van een dag ziet onze partner direct 
wat we voor hem kunnen bouwen. Bij 
een RDV is ook een van onze usability 
consultants aanwezig; zij toetsen elk 
idee op toegankelijkheid en bruik-
baarheid voor de toekomstige bezoe-
kers. Zo weet je bij voorbaat al of je 
in de juiste richting aan het denken 
bent.” 

E-commerce top 100
Arjen Woortman: “Tegenwoordig 
spreken wij zowel met de dealers 
van Miele-producten als met de 
consument. Die laatste groep komt 
steeds dichterbij en met onze nieuwe 
webomgeving zijn we daar meer dan 
klaar voor.”


