
Steeds meer directies realiseren zich dat het succes van de investering in CRM een sterke 
relatie heeft met de vraag of het project op voldoende professionele wijze intern wordt 
belegd. Daar waar vroeger vaak het gehele project extern werd uitbesteed, wordt er nu 
gekeken in hoeverre de benodigde capaciteit, kennis en ervaring binnen de organisatie 
beschikbaar zijn. En indien dat niet zo lijkt te zijn, op welke wijze dat alsnog gerealiseerd kan 
worden. Een goede werkwijze om de benodigde kennis en ervaring binnen de organisatie 
te brengen is volgens het principe van CRM Coaching. Hoe dit werkt en welke belangrijke 
aandachtspunten er zijn om CRM Coaching succesvol in te zetten, wordt in onderliggend 
artikel beschreven.

ook iets voor uw CRM project?

Excellent in Customer Relationship Management

www.crmexcellence.nl

CRM COACHING



Excellent in Customer Relationship Management

www.crmexcellence.nl

Goed nieuws en minder goed nieuws

Het goede nieuws is dat er tegenwoordig weinig 
organisaties meer zijn die zomaar in het wilde weg 
een CRM project opstarten. Er wordt op zijn minst 
nagedacht over de strategische keuzes die rondom 
relaties, klanten en markt worden gemaakt. En over 
wat deze keuzes betekenen voor omzetverhoging, 
kostenverlaging , efficiency verbeteringen en 
kwaliteitsverbeteringen binnen de organisatie. 
Het effect van dit bewustzijn is dat de kans wordt 
vergroot dat de beoogde doelen ook daadwerkelijk 
(geheel of gedeeltelijk) worden behaald.  

Maar dan het minder goede nieuws: het komt 
regelmatig voor dat directies zich wel realiseren 
welke strategische keuzes gemaakt zijn en wat dit 
voor de organisatie betekent, maar dat daar niet 
de juiste allocatie van middelen aan verbonden 
wordt als het gaat om de uitvoering van het CRM 
project. Omdat er niet zo goed over na wordt 
gedacht, of omdat de mensen met de juiste kennis 
en ervaring gewoonweg niet beschikbaar zijn. Te 
vaak worden medewerkers op het project ingezet 
omdat deze toevallig het meeste tijd hebben, in 
het verleden ook wel eens een (IT) project hebben 
gedaan of omdat ze zich zelf hebben aangemeld. 
En te weinig wordt gekeken naar welke kennis, 
ervaring, helikopterview, inzicht in het totaal van 
de processen, communicatieve vaardigheden om 
mensen mee te krijgen en projectmanagement skills 
in complexe omgevingen beschikbaar zijn.

Interne en externe kennis verbinden 

Kritische succesfactoren om het beoogde CRM 
succes te realiseren zijn draagvlak, organisatietalent, 
kennis van CRM en van commerciële processen, 
overzicht over ICT vraagstukken en
projectmanagementvaardigheden. Niet iedereen 
beschikt in voldoende mate over dergelijke
competenties om de vraagstukken die rondom een 
CRM traject aan de orde zijn, in goede banen te 
leiden. Denk hierbij bv aan vraagstukken zoals: 

• Is mijn organisatie klaar voor (Social) CRM? 
       Zo niet, wat moet er dan gebeuren?
• Welke stappen moet ik nemen om de 
       gebruikersadoptie in een later stadium goed te  
       borgen?
• Welke CRM software past het beste bij onze  
       wensen en hoe selecteer ik die?
• Welke medewerkers heb ik nodig om het CRM  
        project succesvol te realiseren?
• Welke kennis hebben deze mensen nodig?
• Hoe zorg ik dat ik een beheersbaar project  
       draai?
• Hoe zorg ik ervoor dat de investering in tijd,  
       geld en energie mijn organisatie rendement  
       oplevert?
• Welke processen moeten worden aangepast en  
       wat betekent dit voor de organisatie?

In de meeste gevallen is een optimale allocatie 
van mensen en middelen voor het CRM 
traject dan ook een uitdaging, zeker omdat de 
projectwerkzaamheden in de meeste gevallen in 
combinatie moeten plaatsvinden met de reguliere 
werkzaamheden van deze medewerkers. Het lijkt 
dan ook een ideale combinatie om het CRM project 
zoveel mogelijk met interne capaciteit te realiseren, 
met toevoeging van aanvullende kennis en expertise 
van buiten die middels een coachende opzet 
beschikbaar wordt gesteld.

‘CRM raakt de gehele organisatie, 
en daarmee wordt een CRM project 
per definitie een complex geheel 
van stakeholders, belangen en 
afhankelijkheden. In de praktijk zien 
we organisaties hier mee worstelen 
en worden belangrijke succesfactoren 
vaak onderbelicht.’
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Interne capaciteit: Waarom?

Ten eerste omdat de ontwikkeling die door het CRM 
project gaat plaatsvinden, binnen de organisatie 
geborgd moet worden. De medewerkers moeten 
meegenomen worden in deze ontwikkeling, en 
dat gaat beter op het moment dat de projectteam 
leden begrijpen waar deze medewerkers tegenaan 
lopen. De details van de dagelijkse beslommeringen, 
die vooral door interne medewerkers ofwel zelf zo 
gevoeld worden, ofwel waar ze input van krijgen 
vanuit de collegae.

Ten tweede omdat het project op enig moment 
teneinde is en overgedragen moet worden aan de 
staande organisatie. Als de projectmedewerkers 
na de overdracht in ieder geval nog op afroep 
beschikbaar zijn (omdat ze immers toch in de 
organisatie aanwezig zijn) is het gemakkelijker de 
overdracht te ondersteunen.

En ten derde omdat de Buy-in van medewerkers 
hoger zal zijn als de interne organisatie bij een 
project betrokken is. Immers, het gevoel dat men 
gezamenlijk bezig is om de organisatie te verbeteren, 
komt eerder naar voren en kan dan additioneel 
benadrukt worden. Omgekeerd, op het moment 
dat een project geheel door externen gedragen 
wordt, is de kans dat men een “over de schutting 
gevoel” krijgt, aanwezig. Dat het project niet 
belangrijk is, omdat het geheel buiten de organisatie 
wordt uitgevoerd. Of dat het project zo belangrijk/
geheim is, dat men het niet aan de eigen organisatie 
toevertrouwt.  In ieder geval zijn de emoties die bij 
het in zijn totaliteit extern beleggen van een degelijk 
project aan de orde zijn, geheel anders dan wanneer 
het om een interne projectbezetting.

Al met al is het duidelijk dat een intern geborgd 
project voor het succes van het eindresultaat 
essentieel is.

Externe kennis en ervaring?

Als we spreken over het integreren van interne 
capaciteit met externe kennis en ervaring, waar 
hebben we het dan over? Het inzetten van 
deze externe kennis en ervaring kan meerdere 
speerpunten hebben:

• Zorgen dat de interne projectmanager de  
       juiste kennis en ervaring, zicht op risico’s, inzicht  
       in mogelijke successcenario’s en handige 
       templates en voorbeelden heeft zodat het 
       eigen project met een zo kort mogelijke  
       doorlooptijd uitgevoerd kan worden. 
• Het aanvullen van de intern beschikbare uren 
       om voldoende menskracht te hebben voor de 
       uitvoering van de projecttaken als onderdeel van  
       het eigen projectteam.
• Het aanvullen van de benodigde skills zodat de 
        planning optimaal ingevuld kan worden en  
        er geen kennishiaten ontstaan die in een later  
        stadium tot problemen leiden. Denk hierbij aan  
        het begeleiden van de CRM selectie of ICT  
        keuzes.
• Het overdragen van de kennis naar de interne  
       organisatie zodat deze de gebruikersadoptie al  
        in een zo vroeg mogelijk stadium kan inzetten.  
• Het monitoren en reviewen van de beoogde  
       mijlpalen en advies geven hoe deze het beste  
       te bereiken. Vaak resulteert dit ook nog eens in  
       een risico management advies, hoe de  
       projectleider de belangrijkste risico’s kan  
       managen.

‘Het inzetten van gerichte kennis 
en ervaring op het gebied van 

CRM scheelt tijd, vermindert het 
afbreukrisico, verlaagt de kosten en 

voorkomt keuzes waar men later spijt 
van heeft.’
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Coachende opzet?

Waarom is een coachende opzet in het kader 
van een CRM project bij uitstek geschikt? Simpel: 
omdat op die manier de verantwoordelijkheid binnen 
de organisatie blijft en de overdracht van project 
naar reguliere organisatie zo goed mogelijk wordt 
geborgd. Met daarbij belangrijke voordelen op het 
vlak van:

• Doorlooptijd
• Risicobeheersing
• Budget uitputting
• Aansturing van potentiële leveranciers
• Hergebruik van materialen zoals templates en 
       checklists
• Vermindering van de foutkans
• Hogere detaillering van de processen  
       met daarbij grotere kans op een succesvolle  
       implementatie
• Integratievraagstukken

 

Bij de implementatie van een CRM visie en/of een 
CRM project, is de kans op het maken van fouten
heel reëel. Zeker wanneer uw organisatie dit voor 
het eerst doet. Kleine vergissingen en leermomenten 
kunnen grote effecten hebben. Een CRM Coach met 
praktijkervaring fungeert als sparringpartner en kan 
u wijzen op de valkuilen, kan details van de grote 
lijn scheiden en voorziet u van tips uit de praktijk. U 
doet uw voordeel met de kennis en ervaring die is 
opgedaan bij CRM-projecten in andere organisaties. 

Stel eerst Bij de implementatie van een CRM 
visie en/of een CRM project, is de kans op het 
maken van fouten
heel reëel. Zeker wanneer uw organisatie dit 
voor het eerst doet. Kleine vergissingen en 
leermomenten kunnen grote effecten hebben. 
Een CRM Coach met praktijkervaring fungeert als 
sparringpartner en kan u wijzen op de valkuilen, 
kan details van de grote lijn scheiden en voorziet 
u van tips uit de praktijk. U doet uw voordeel met 
de kennis en ervaring die is opgedaan bij Coe uw 

‘Deze kennis en ervaring wordt dan 
ingebracht op het moment dat de 

klant erom vraagt, waardoor de 
kosten van de externe adviseur 

bepert kunnen blijven ten opzichte 
van het volledig extern beleggen.’
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In welke fase kiezen voor  
CRM coaching?

Een CRM Coach kan in elke fase van de CRM 
ontwikkeling van uw organisatie waarde toevoegen: 

CRM Coaching op visie & strategie: welke keuzes 
moeten we maken en wat betekent dit voor de 
continuïteit van onze organisatie?

CRM Coaching bij CRM selectie: aan welke eisen 
moeten de software en de leverancier voldoen en hoe 
komen we er achter welke leverancier het beste bij ons 
past en zijn beloften waar gaat maken?

CRM Coaching bij implementatie: Hoe maken we een 
gedegen Plan van Aanpak, wat zijn de rol en het belang 
van de CRM Blauwdruk bij de latere inrichting, hoe 
kunnen we de leverancier het beste aansturen, hoe 
doen we de meest passende allocatie van middelen, 
op welke wijze sturen we het project, hoe doen we het 
risico management?

CRM Coaching bij de opzet van de CRM 
Beheerorganisatie: hoe borgen we de gebruikersadoptie 
op langere termijn en hoe zorgen we dat de CRM 
implementatie de ontwikkeling van de organisatie bij blijft 
houden?

Dus ongeacht de fase van uw CRM denken, 
een CRM Coach kan op ieder moment in de 
ontwikkeling toegevoegde waarde leveren, mits dit 
aanvullend is met de capaciteiten en ervaring van de 
beoogde interne projectleider.

In de praktijk blijkt dat een CRM project toch enige 
inhoudelijke kennis van CRM nodig heeft. Daarom 
wordt een CRM Coach ook vaak toegevoegd aan 
een projectmanager die zijn sporen heeft verdiend 
met het managen van diverse projecten, maar nog 
nooit met een CRM project. 

De Coach legt dan meer de nadruk op de 
inhoudelijke onderwerpen en de consequenties 
hiervan, dan op het managen van het project. 

Omgekeerd, komt het ook regelmatig voor dat een 
organisatie iemand benoemt als projectmanager 
die veel ervaring en kennis van de interne 
klantprocessen heeft, maar nog (vrijwel) nooit een 
project heeft gemanaged. In dat geval ligt de nadruk 
op de project management activiteiten en helpt de 
CRM Coach om de klant-gerelateerde kennis en de 
kennis van de interne processen, op de juiste manier 
in te brengen in het project.

Dus ongeacht de fase van uw CRM denken, 
een CRM Coach kan op ieder moment in de 
ontwikkeling toegevoegde waarde leveren, mits 
dit aanvullend is met de capaciteiten en ervaring 
van de beoogde interne projectleider.

In de praktijk blijkt dat een CRM project toch 
enige inhoudelijke kennis van CRM nodig 
heeft. Daarom wordt een CRM Coach ook 
vaak toegevoegd aan een projectmanager die 
zijn sporen heeft verdiend met het managen 
van diverse projecten, maar nog nooit met 
een CRM project. De Coach legt dan meer de 
nadruk op de inhoudelijke onderwerpen en de 
consequenties hiervan, dan op het managen van 
het project. 
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Belangrijke kenmerken van een  
CRM Coach

Bij een succesvol CRM project hebben zowel 
de organisatie, de processen, de tooling en de 
competenties van de medewerkers aandacht 
nodig. Er wordt dan ook veel van een CRM 
projectmanager gevraagd: flexibiliteit, vooruit lopen 
op de situatie, helikopterview, risicomanagement, 
stakeholder analyse, bedrijfsdoelen, commerciële en 
communicatieve vaardigheden, projectmanagement 
vaardigheden en gebruikersacceptatie zijn hierbij 
belangrijke aandachtspunten. En het liefste 
gecombineerd met de nodige verandermanagement 
ervaring. In feite moet een CRM projectmanager 
het beroemde schaap met de vijf poten zijn. Maar 
dan ook nog goed kunnen klimmen, vliegen en 
zwemmen!

En dan is er nog een ander aandachtspunt: 
senioriteit. CRM is inmiddels een directie onderwerp 
geworden met een strategische lading die de 
continuïteit van de organisatie beïnvloedt. En dat 
betekent dat de communicatie op directieniveau 
dusdanig moet zijn, dan de grote lijn van het 
project op elk moment helder gecommuniceerd en 
bediscussieerd kan worden. Een risico met jonge 
projectmanagers is dat deze nog onvoldoende 
ervaring en senioriteit hebben om eventuele beladen 
onderwerpen in de discussie op de juiste manier 
te positioneren. Of dat het hebben van voldoende 
overzicht over het totaal nog ontbreekt. 

De CRM Coach moet in feite ook de sparringpartner 
in het directie overleg kunnen en durven zijn. Dat 
laatste is ook regelmatig een belangrijke drijfveer 
om een CRM Coach in te zetten: om te zorgen dat 
eventuele beladen onderwerpen en besluiten op de 
juiste manier aangekaart kunnen worden, zonder 
dat interne medewerkers in de vuurlinie liggen en 
daardoor beschadigd worden of hun eigen functie 
onvoldoende goed meer kunnen uitoefenen. U 
zult versteld staan welke historie er in sommige 
organisaties de ontwikkeling in de weg staat! In dat 
geval fungeert de CRM Coach ook als buffer.

Dus ongeacht de fase van uw CRM denken, 
een CRM Coach kan op ieder moment in de 
ontwikkeling toegevoegde waarde leveren, mits 
dit aanvullend is met de capaciteiten en ervaring 
van de beoogde interne projectleider.

In de praktijk blijkt dat een CRM project toch 
enige inhoudelijke kennis van CRM nodig 
heeft. Daarom wordt een CRM Coach ook 

‘Naast het inbrengen van gedegen 
inhoudelijke kennis en ervaring en de 
interne CRM projectmanager hierop 

coachen, kan een belangrijke rol van 
de CRM Coach ook de buffer in de 

heikele discussie zijn.’
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RELATIE

De verantwoordelijkheid op de juiste 
plek met een CRM Coach?

Dat kan een onderwerp zijn waar een organisatie 
even bij stil staat. Kun je de verantwoordelijkheid wel 
op de juiste plek leggen als je de hulp van een CRM 
Coach inroept? Jazeker! Dat kan met een externe 
CRM Coach net zo goed als alleen met een interne 
projectleider. En dus ook met de combinatie. En 
om dat te kunnen doen is er een aantal spelregels 
dat in acht genomen moet worden zodat de 
samenwerking echt goed gaat:

Beschrijf duidelijke doelen per stap. Als het 
gaat om coaching tijdens de visie & strategie 
fase, wat moet er dan opgeleverd worden? Een 
strategische CRM visie? En bij de Selectie? 
Is het uiteindelijke geselecteerde pakket het 
einddoel, of hoort daar ook een CRM Blauwdruk 
bij die dan als basis voor de volgende fase kan 
dienen? Op het moment dat duidelijk is wat het 
eindresultaat van de beoogde fase moet zijn, 
kan er een taakverdeling tussen de CRM Coach 
en de projectleider worden vastgesteld, kan 
de werkwijze worden gekozen, de deliverables 
worden vastgesteld en de momenten waarop de 
kennis en ervaring worden ingebracht. 

Bepaal op welke wijze de Coaching zal 
plaatsvinden: is het op afroep op nacalculatie, 
wordt er een vast bedrag genomen, waarbij de 
‘tikken tellen’ ? Of wordt er een vast bedrag 
afgesproken waarbij de inzet van de CRM Coach 
al is benoemd? 

Spreek af op welke wijze de kennis en ervaring 
worden overgedragen en gedeeld: zijn er 
templates en checklist beschikbaar die u kunt 
gebruiken, past de CRM Coach deze eerst 
aan naar uw situatie, worden er workshops 
gehouden? Of wordt de CRM Coach vooral 
ingezet op de review en planningsmomenten?

Op het moment dat deze drie aandachtspunten 
in de samenwerking duidelijk zijn afgesproken is 
helder gedefinieerd wat de CRM Coach wel, en 
ook wat deze niet doet. En daarmee is zijn/haar 
verantwoordelijkheid ook afgebakend. Dat is ook 
prettig voor de interne projectmanager, omdat die 
dan weet op welke wijze en op welke momenten de 
hulp beschikbaar is.

van

1.

2.

3.
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Samenvattend

In de praktijk blijkt dat het inzetten van een CRM Coach een zeer positief 
effect heeft op het succes van een CRM project om dat de kennis en 
ervaring u behoedt voor fouten, de doorlooptijd van het project verkort en 
nieuwe ideeën en ervaringen vanuit buiten uw (en die van uw medewerkers)  
comfort zone aandraagt. De belangrijke vragen die u zich kunt stellen 
hebben we opgenomen in deze checklist. Het is aan u om te bepalen op 
basis van hoeveel met ‘JA’ beantwoorde vragen u tot inzet van een CRM 
Coach over gaat. 

Auteur: Marielle Dellemijn
is directeur van CRM excellence en 
specialist op het vakgebied CRM voor 
directies.

www.crmexcellence.nl
@MarielleCRM

CRM excellence bestaat uit 
een uiterst gedreven club mensen met 
een echt CRM hart. Het organiseren en 
toepassen van klantgericht ondernemen, 
zodat onze klanten waardevolle relaties 
opbouwen en ontwikkelen, is al meer dan 
25 jaar ons speerpunt.


