case
FC Twente benut mogelijkheden van IT en BI

30.000
klanten
per keer
Van kassasystemen, toegangscontrolesystemen, medialijnen en aansturing van LED-borden
tot aan kantoortoepassingen in de cloud en business intelligence. Het werkzame leven van Eric
de Jager, coördinator Ict, en zijn collega André Kooij, manager marketing & communicatie, van FC
Twente ziet er iets anders uit dan bij een ‘normaal’ bedrijf. “Bij ons draait alles om beleving.”

A

ls betaaldvoetbalorganisatie
staan er bij FC Twente niet
alleen de tweewekelijkse
thuiswedstrijden, wedstrijden in de
Champions League of de Europa
League en bekerwedstrijden op het
programma. Nee, FC Twente haalt zijn
inkomsten ook uit meer dan duizend
niet-voetbalgerelateerde evenementen
die in de Grolsch Veste, het stadion
in eigen bezit, worden gehouden. De
organisatie van al die evenementen
is een gigantische klus, waarbij zo’n
beetje alles een IT-component heeft,
weet De Jager. “En omdat bij ons alles
om beleving draait, moet alles het ook
altijd doen. Dat betekent dat ik als ITcoördinator niet alleen de grote lijnen
moet bewaken, maar ook hands-on
moet kijken of alles werkt. Doet het
toegangscontrolesysteem het of niet?
Zitten de kabels goed in de kasten?
Waarom knipperen de switches? Zijn
de back-upsystemen up and running?”
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Dat alles om de beleving van de 30.000
fans op een wedstrijddag goed te laten
verlopen. “Als iemand met zijn ticket
niet door een poortje kan, kijkt hij
of zij naar zijn kaartje. Maar feitelijk
ligt het dan aan de ict. Op dat moment moeten we één organisatie zijn
en het ter plekke oplossen. Die sfeer
heerst hier. Aanpakken en verhelpen.
Dat is voor een steward in het stadion niet anders dan voor mij.” Het
IT-landschap van De Jager is groot en
complex. Ook bij FC Twente doet de
cloud echter zijn intrede. Naast ERPsysteem Exact Synergy, brengt Eric de
Jager spreadsheets, tekstverwerking
en e-mail naar de cloud. “Daar zijn we
nu volop mee bezig. Kantoorautomatisering is voor ons een commodity.
Daar maken we het verschil niet mee.”

Het verschil maken

Waar het verschil wel mee wordt
gemaakt, zijn de systemen die nauw
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gekoppeld zijn aan de klantbeleving.
Tijdens een wedstrijddag gaat het dan
om de beleving van 30.000 bezoekers
die naar een wedstrijd van FC Twente
komen kijken.
De lijst met benodigde systemen en
verbindingen is lang: kassasystemen
in de fanshop; barcodesystemen voor
de kaartjes en RFID-tagsystemen
voor toegang via de seizoenkaart;
een intern televisiecircuit; apparatuur voor videoanalyses om het spel
van spelers te bekijken; pinapparatuur; aansturing voor audiosystemen,
LED-boarding en de videowall; een
op zichzelf staande ADSL-verbinding
waarmee de scheidsrechter aan de
voetbalbond KNVB versleuteld de
wedstrijdgegevens kan doorgeven; de
installatie voor situaties wanneer het
stadion ontruimd moet worden; bewakingscamera’s om de veiligheid in de
gaten te houden; mediaverbindingen
met Hilversum op het moment dat
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Eric de Jager (l.), coördinator Ict,
en André Kooij, manager marketing & communicatie bij FC Twente:

“Als alles goed loopt
en er zitten 30.000
mensen in het stadion
te genieten van het
spel, dan zijn we in
ons nopjes.”
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er een persconferentie is, zoals enige
tijd terug bij het aantreden van de
nieuwe trainer McClaren; een WIFInetwerk voor journalisten zodat zij
hun materiaal meteen na de wedstrijd
aan hun medium kunnen doorgeven...
En zo gaat de lijst van De Jager door
en door. “Alles is hier IT”, aldus de
ict-coördinator. In het stadion is dan
ook een controlruimte ingericht, de
bakermat van de IT en beveiliging.
“Maar eigenlijk ben ik door het hele
stadion te vinden. Ik ben nog nooit zo
fit geweest”, vertelt hij lachend.
De organisatie rondom een wedstrijd
is een majeure onderneming. Kooij:
“En dat elke keer weer, soms zaterdagen en woensdagen achter elkaar
aan. 30.000 bezoekers in het stadion en
alle mensen thuis die via de televisie
over je schouders meekijken. Je wilt
absoluut niet dat er dan iets fout gaat.”
Vandaar het motto van De Jager: checken, checken en dan nog eens dubbel
checken. “Als er iets misgaat, ziet
iedereen dat. En dan kun je meteen
lezen op social media zoals Twitter
wat diegene daarvan vindt.”
André Kooij: “We monitoren diverse sociale kanalen, omdat de
klantbeleving voor ons zo
belangrijk is.”

Eric de Jager: “Omdat
bij ons alles om beleving
draait, moet alles het
ook altijd doen.”

Klantbeleving

Kooij: “We monitoren ook wat er over
ons gezegd wordt op diverse sociale
kanalen, omdat de klantbeleving voor
ons zo belangrijk is.” In dat licht voert
FC Twente ook vergaande analyses uit
op de kaartverkoop en het wedstrijdbezoek van supporters. De eredivisionist koppelt daarbij business-intelligencesoftware van Qlikview aan het
World Ticketing Systeem (WTS) van
de KNVB. Kooij: “Daarmee zien we
wat de leeftijdopbouw van de bezoekers is, hoeveel mannen en vrouwen
er komen, en uit welk verzorgingsgebied ze afkomstig zijn. Dat systeem
gebruiken we voor analyses. Bijvoorbeeld: op welke doelgroep die nu nog
niet in het stadion komt, willen we
ons richten? Maar ook: wat kunnen we
hun aan betere service bieden?”
Om dat dashboard te krijgen, heeft FC
Twente Qlikview aan Exact Synergy
en het WTS-systeem van de KNVB
gekoppeld. Het WTS bevat gegevens
van seizoenkaarten, clubkaarten en
bedrijfskaarten. De analyse omvat
onderdelen als leeftijd, sekse en
afkomst van de supporter. FC Twente
kan ook zien voor welke wedstrijden (competitie, beker of Europees
voetbal) of tegen welke tegenstander
de supporters naar het stadion komen.
Kooij: “Aan de hand daarvan maken
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we ook voorspellende analyses van de
kaartverkoop. De hamvraag is daarbij:
moeten we extra actie ondernemen
om plekken die leeg dreigen te blijven
toch vol te krijgen? Voorheen haalden
we onze klantinformatie uit de client/
serverapplicatie WTS, maar dat was
tijdrovend. We kunnen nu vooranalyses maken, maar we gebruiken het
business-intelligencesysteem ook
als naslagwerk en controlemiddel.”
Uit het WTS worden bijvoorbeeld de
stadionverboden gehaald, zodat ‘foute’
supporters niet de Grolsch Veste in komen. Het business-intelligenceproject
bij FC Twente wordt begeleid door de
Hengelose ERP-leverancier JIS, tevens
partner van Qlikview.

Uitdagingen

De Jager noemt zijn grootse uitdagingen. De eerste is het vervangen van
het toegangscontrolesysteem. “Dat is
een vrij groot project en cruciaal voor
ons. Dat systeem bestaat uit nieuwe
technologie voor ticketing en werkt
weer met RFID in pasjes en barcodes
op kaartjes. Het lastige daarbij is dat
weinig systemen zowel RFID als barcodes aankunnen. Het is vaak het een
of het ander. Binnenkort krijgen we de
leveranciers over de vloer.”
Uitdaging twee is internet voor de
30.000 bezoekers in het stadion. Kooij:
“Als dienstverlening én voor onszelf.
3G in het stadion red je nu vaak niet,
waardoor supporters verstoken zijn
van internet. Terwijl het wel fijn is
om de laatste verkeersinformatie te
hebben. Of te zien hoeveel het staat bij
een andere wedstrijd in Nederland.”
Daarnaast wil FC Twente het ook
gebruiken voor dienstverlening. Kooij:
“Je kunt heel gericht een aanbieding
doen die op de locatie van de bezoeker is toegesneden. Dat verhoogt je
opbrengst. Je zou zelfs informatie over
de wedstrijd die we nu al aanschaffen
via Infostrada (Infostrada Sports Group
die zich bezighoudt met het produceren, distribueren en publiceren van
aan sport gerelateerde content, red.)
kunnen delen met de fans, een soort
tweede scherm tijdens de wedstrijd.”
Zo ver is het nog niet bij FC Twente,
maar duidelijk wordt wel dat er alles
aan gedaan wordt om de beleving
mooier te maken. Daarbij grijpt FC
Twente iedere ict-mogelijkheid met
beide handen aan. De Jager: “Als alles
goed loopt en er zitten 30.000 mensen
in het stadion te genieten van het spel,
dan ben ik in mijn nopjes.”
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