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CRM Super Users
Onmisbaar in uw organisatie! 

Super Users waarborgen de continuïteit van uw CRM

Bij iedere organisatie komt het moment voor dat er ‘snel’ 

een aanpassing nodig is in het CRM systeem om verder te 

kunnen met de dagelijkse business. Dat kan gaan over een 

rapportage, een workflow of een extra knop op het scherm. 

Op dat moment is het handig als er naast de IT-afdeling, 

waar het altijd druk is, een aantal Super Users in het 

bedrijf zijn die vanuit een functioneel oogpunt relatief 

eenvoudige aanpassingen kunnen verrichten. 

Zo’n Super User is ook gelijk de vraagbaak voor 

gebruikers die hulp nodig hebben met CRM. U 

borgt met een aantal Super Users de voortgang 

van het succes met CRM binnen de organisatie. 

In dit whitepaper geven we aan waarom de 

continuïteit van CRM beter gewaarborgd kan 

worden met de inzet van Super Users.
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“Super Users zijn betrokken medewerkers die affiniteit hebben met software”

Continuïteit van CRM
Minimale uitval van CRM is van belang

CRM software staat in het hart van uw organisatie, is flexibel en zorgt 

voor informatie binnen uw bedrijf. Daarom is het van belang dat de 

uitval minimaal is waardoor het vertrouwen onder de medewerkers 

groeit. Ook als het bedrijf besluit om een andere koers te gaan 

varen moet de CRM software kunnen worden aangepast aan de 

nieuwe eisen en wensen. Daar moet door het CRM team goed over 

worden nagedacht. Uiteindelijk moeten de uitvoerders erop kunnen 

vertrouwen dat de functionele vraag en informatie van het CRM team 

klopt. Applicatiebeheerders en/of developers van CRM zullen de 

uitvoering voor hun rekening nemen en tweedelijns ondersteuning 

bieden. De eerstelijns ondersteuning ligt vaak bij de CRM Super Users.  

CRM Super Users
Onmisbaar in uw organisatie

Wat is een Super User dan, vraagt u zich wellicht af? CRM Super 

Users zijn mannen en vrouwen die ervoor zorgen dat uw vragen en 

ideeën omtrent CRM worden uitgezocht en opgelost. Het hoeven 

geen medewerkers te zijn die een specifieke IT achtergrond hebben, 

maar het zijn betrokken medewerkers die wel affiniteit hebben met 

software. Ze begrijpen welke bedrijfsprocessen van belang zijn, wat 

er nodig is voor de business en hoe CRM daar op aansluit. Deze 

medewerkers zijn de spil tussen de business en de IT afdeling of het 

bedrijf wat u heeft ingehuurd als partner om uw beheer te verzorgen. 

Het zijn mensen die de kar kunnen trekken en het vermogen hebben 

om analytisch te kijken naar de vraag en de mogelijkheden. Deze 

medewerkers zorgen ervoor dat uw CRM systeem goed blijft passen 

binnen de eisen en wensen van de onderneming en dat de eerste 

functionele vragen worden opgevangen. Daarnaast zijn er diverse 

andere taken die goed passen binnen de rol van Super User, dat 

verschilt per onderneming. 
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Over het algemeen is een taak als Super User een ‘bijbaan’ van een 

medewerker. Als uw bedrijf tussen de 25 en 75 gebruikers heeft is 

het ideaal om per 15 gebruikers een Super User aan te stellen met 

een minimum van 2 per bedrijf. Deze medewerker moet ook in de 

gelegenheid zijn de taak als Super User goed uit te voeren. Dat houdt 

in dat er tijd voor moet kunnen worden vrij gemaakt. Een medewerker 

die al een druk bezette baan heeft kan de taak als Super User er over het 

algemeen niet naast doen. 

Het selecteren van de juiste Super Users is geen eenvoudige taak. Het 

gaat om personen die van nature best kritisch mogen zijn en een scherpe 

en analytische geest hebben. Nieuwsgierigheid en de wil tot helpen zijn 

daarbij ook zeer handige competenties. Daarnaast moet kennis van de 

business en affiniteit met software aanwezig zijn. Het verschilt per bedrijf 

en zelfs per afdeling hoeveel tijd deze taak in beslag zal nemen. Daarvoor 

moet er ook eerst bekeken worden welke taken de Super User krijgt 

toebedeeld. Gaat het enkel om het verzamelen van klachten, wensen en 

ideeën of is het ook de bedoeling dat de Super User kleine wijzigingen 

uit mag en kan voeren. Daar zal dan aanmerkelijk meer tijd bij komen 

kijken. Een Super User kan ook ingezet worden als ‘knoppen’ trainer voor 

gebruikers. Dan kan de taak van de Super User worden uitgebreid om 

nieuwe medewerkers wegwijs te maken in CRM. 

“Het selecteren van de juiste Super Users is geen eenvoudige taak”
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Wie wordt de Super User?
De juiste Super Users selecteren
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“De functioneel CRM beheerder heeft kennis van zowel de applicatie als 

de business nodig”

Een Super User is in principe geen ‘die hard’ techneut, maar werkt 

samen met de functioneel beheerders om CRM zo optimaal mogelijk 

te laten presteren. De Super Users zijn de ogen, oren en het geweten 

van de werkvloer en slaan een brug naar de techneuten. Om het 

werk als functioneel CRM beheerder goed uit te kunnen voeren is 

er uiteraard kennis nodig van de applicatie waarmee wordt gewerkt. 

Deze kennis wordt aangevuld met de kennis van de business die 

hij samen met de Super Users beheert. Beide functies zijn ook 

vertegenwoordigd in het CRM team. 

Voor de technische CRM kennis zijn er vaak diverse mogelijkheden 

om online trainingen te volgen. De meeste leveranciers hebben zelf 

trainingen beschikbaar, er bestaan veel websites, fora en blogs waar 

techneuten elkaar weten te vinden. Ook op bijvoorbeeld YouTube zijn 

diverse mogelijkheden te vinden om getraind te worden. Naast de 

vakinhoudelijke trainingen is het ook van belang dat een functioneel 

CRM beheerder van het bedrijf haar visie en doelen kent. Deze 

beheerder moet uiteindelijk advies kunnen geven aan het CRM team 

wat de eventuele gevolgen voor het bedrijf zijn als er wijzigingen 

worden aangevraagd. Analytisch vermogen is daarom een wezenlijk 

onderdeel van de functie. 

Het zou ook goed zijn als functioneel beheerders naast de CRM 

applicatie training ook een gebruiker en Super User training volgen. 

Als er dan vragen, opmerkingen of ideeën uit de organisatie komen, 

is men veel beter in staat om de collega’s te begrijpen vanuit de 

gebruikerskant. Op die manier snappen ze veel beter wat collega’s die 

CRM software dagelijks moeten gebruiken ervaren. Vorm samen met 

de CRM Super Users een werkgroep zodat het management tijdig 

geïnformeerd kan worden over ideeën, wensen en de te verwachten 

problemen.

Vraag: Loopt u weleens tegen beperkingen aan van uw CRM 

systeem? Wie lost deze vragen eigenlijk voor u op? 
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Het verschil tussen Super Users en functioneel CRM 
beheerders
Super Users slaan een brug naar de techneuten
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“Om uw CRM tot een succes te maken heeft u een groot draagvlak nodig”

Wat past nog meer in de rol van 
Super User
De Super User als ambassadeur inzetten

Super Users spelen een belangrijke rol in uw succes met CRM. Als u de 

juiste medewerkers hiervoor heeft geselecteerd kunnen zij in hun rol van 

Super User ook uw interne ambassadeur zijn van het CRM systeem. Zij 

zijn immers de enthousiaste gebruikers die alle mogelijkheden kennen 

van het CRM systeem. Met hun enthousiasme steken zij hun collega’s 

aan door uit te leggen hoe het systeem werkt en wat er mogelijk is. De 

acceptatie van CRM is één maar adoptie van CRM is nog beter.

 

CRM heeft draagvlak nodig
Draagvlak is nodig voor succes

Om uw CRM tot een succes te maken heeft u een groot draagvlak 

nodig binnen uw organisatie. De taak om ervoor te zorgen dat dit 

draagvlak er komt ligt meestal bij de afdeling interne communicatie. 

Zij moeten ervoor zorgen dat het doel van CRM wordt gedeeld onder 

alle medewerkers. Op die manier moeten de neuzen dezelfde kant 

op gaan staan. Maar wat als uw bedrijf geen interne communicatie 

medewerkers heeft? U wilt tenslotte wel een succes maken van uw 

CRM, dus is communicatie in- én extern belangrijk genoeg om goed 

over na te denken en uit te voeren. Er moet gekeken worden bij wie 

deze communicatierol het beste past, of u kunt dit uitbesteden aan 

bijvoorbeeld een CRM coach. Ook hierin kan de Super User weer een 

belangrijke rol spelen als ondersteuning en begeleiding.
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Super users zijn hard nodig om draagvlak 

te creëren bij de collega’s
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“Klantgericht werken is voor veel bedrijven een belangrijk doel, uw CRM 

kan dit goed ondersteunen”

Uw organisatie is er erg bij gebaat als het aangeschafte CRM systeem 

goed wordt gebruikt door de medewerkers. Er zijn veel doelen mogelijk 

voor CRM, op dit moment is klantgericht werken voor veel bedrijven 

een belangrijk doel. Dat is ook goed te ondersteunen met uw CRM. 

Maar wat verstaan we dan onder klantgericht werken? De meeste 

bedrijven zeggen dat ze wel klantgericht werken, maar als er een 

klantgerichtheidsonderzoek wordt uitgevoerd vallen de resultaten vaak 

tegen. Meestal heeft dit te maken met de verschillende manieren van het 

beleven van klantgerichtheid. Is vriendelijkheid en beleefdheid de norm 

of komt er meer bij kijken? Dat is aan u om te bepalen en hangt ook af 

van de verwachtingen van uw klanten. 

Eerst moet er consensus worden bereikt over de betekenis die voor uw 

bedrijf geldt als de norm voor klantgericht werken. Klantgericht werken 

gaat alleen goed als het is opgenomen in het DNA van het bedrijf. 

Klantgericht werken geldt dus voor het gehele bedrijf van directie, 

management, receptie en magazijn tot de buitendienst medewerkers.
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Doel bepalen van CRM
Klantgericht werken is hot!

Klantgericht werken moet opgenomen worden 

in het DNA van het bedrijf en geldt dus ook 

voor iedereen en elke afdeling



“Klantgericht werken heeft te maken met het opbouwen van vertrouwen”
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Om een klant goed te kunnen bereiken en hem te interesseren in uw 

bedrijf moet u zich kunnen verplaatsen in het aankoopproces van uw 

klant. Dat lijkt eenvoudig,  we zijn immers zelf ook klant, maar toch is het 

geen gemakkelijke opgave om vast te stellen hoe dat aankoopproces dan 

in zijn werk gaat. Het is logisch om dit eerst, met uw CRM team, vast te 

stellen alvorens een plan te maken hoe de aanpak moet zijn. 

Als een klant gelijk aan uw bedrijf denkt als hij een oplossing zoekt voor 

zijn probleem heeft hij vertrouwen. Dat vertrouwen moet u opbouwen 

en verdienen. Zorg ook dat u dat vertrouwen vasthoudt.

Klantgericht werken heeft te maken met het opbouwen van vertrouwen 

bij uw klanten. Dat vertrouwen moet u opbouwen door kennis en waarde 

te delen. Dat kan via allerlei kanalen waarmee u met de doelgroep in 

verbinding staat. Het gaat er hierbij vooral om informatie te delen waar 

de klanten positieve waarde aan toe zullen kennen.

Vraag: Denk bijvoorbeeld eens aan het delen van uw nieuwsbrief, staat 

daar informatie in die waarde biedt aan de doelgroep of is het informatie 

die u als verzender van de nieuwsbrief vooral meer waarde geeft? 

Als bepaalt is wat klantgericht werken voor uw organisatie inhoudt en als 

het plan van aanpak klaar is, kunnen de Super Users het CRM systeem 

gaan bekijken. Wat is voor het plan klantgericht werken standaard 

in CRM al bruikbaar ingericht, wat mist er en moet dus worden 

aangepast in de software. Als dit na een grondige analyse duidelijk is, 

kan de Super User dit vertalen naar een functionele aanvraag als een 

Request for Change (RFC).

Klantgericht werken
Vertrouwen moet je verdienen
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“Een RFC zal door de functioneel CRM beheerders moeten 

worden opgepakt”

CRM aanpassen
Wat komt er kijken bij een RFC?
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We praten bij een RFC niet over het aanmaken of wijzigen van een veld 

of het maken van een eenvoudige rapportage, dat kan de Super User 

vaak zelf wel doen. Het beoordelen en uitschrijven van de RFC kan 

echter wel door de Super User worden opgepakt. Bij een RFC gaat het 

om een grotere wijziging die impact heeft op de gehele organisatie, 

of tenminste een deel ervan. Een RFC zal door de functioneel CRM 

beheerders van de IT afdeling moeten worden opgepakt. 

Voor het aanleveren van een RFC is het belangrijk wat het gewenste 

resultaat, de functionele eisen en wensen zijn. Zorg ervoor dat dit 

duidelijk is uitgeschreven en ondersteund wordt door visualisatie. 

1. Welk resultaat wil de aanvrager precies zien na de wijziging? 

2. Heeft dit verzoek betrekking op een afdeling of het hele bedrijf?

3. Bestaat een soortgelijke oplossing wellicht al op een andere afdeling 

en kan deze worden (her)gebruikt? Overleg met het CRM team is hier 

gewenst.

4. Heeft het doorvoeren van deze wijziging mogelijk nadelige gevolgen 

voor de interface?

5. Welke entiteiten worden er ‘geraakt’ door deze RFC? 

Laat het CRM team eerst goed nadenken en overleggen, dit is essentieel 

om een CRM systeem overzichtelijk en duidelijk te houden. Het inwilligen 

van alle RFC’s is daarom ook niet altijd wenselijk. 
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Het is handig om op verschillende afdelingen Super Users te 

hebben die de dagelijkse behoeftes kunnen vertalen naar CRM en 

klantgericht werken. Zo heeft de sales en marketing afdeling andere 

behoeftes dan de klantenservice. De directie en het management 

willen weer andere informatie in hun rapportage terugzien dan de 

afdeling HR. Het is voor de organisatie van belang dat de Super Users 

regelmatig in een overleg bespreken wat de ideeën en wensen zijn 

van hun collega’s. Hiermee voorkom je dat er onnodig of dubbel 

werk wordt gedaan. De Super Users houden op deze manier ook 

een beter overzicht van de volledige inzet van CRM. 

Mocht u behoefte hebben aan een sparringspartner om uw Super 

Users te selecteren of te trainen, dan ondersteunen wij u graag 

daarbij.

Doeltre�ende CRMSuper Users op diverse afdelingen
Elke afdeling heeft andere behoeftes

“Het is handig om op verschillende afdelingen Super Users te heben”
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Om het beste resultaat te halen en klantgericht 

met CRM te kunnen werken, moet er een 

gezamelijk doel bekend zijn
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De auteurs

Dit whitepaper is geschreven door Petra Hagemeijer van Zinnovation en 

Marielle Dellemijn van CRM excellence.

Petra Hagemeijer

Petra Hagemeijer is directeur van Zinnovation, 

specialist op het vakgebied ‘CRM implementatie & 

beheer’ en gericht op de correcte uitvoering van 

de eisen en wensen die samen met de klant zijn 

opgesteld. Het doel van Zinnovation is om CRM 

software zo pragmatisch en functioneel mogelijk in 

te richten zodat CRM werkt zoals de klant graag wil 

werken. Met de kunst van het weglaten en daarmee 

rust creëren in de interface ondersteunt Zinnovation het draagvlak bij de 

gebruikers.

Petra houdt zich sinds 1990 bezig met relatiebeheer en door haar sales, 

marketing en communicatie achtergrond voelt zij haarfijn aan wat klanten 

werkelijk uit hun CRM willen halen. Door haar pro-actieve beleid en een 

intensieve band met de klant leert zij de organisatie zo goed kennen dat ze 

vaak eerder dan de klant al weet wat de volgende logische stap zal zijn in

het CRM proces.

Je kunt Petra bereiken op:

Twitter: @petrahagemeijer

Linkedin: nl.linkedin.com/in/petrahagemeijer

E-mail: p.hagemeijer@zinnovation.nl

Zinnovation, CRM beheer en meer!

Zinnovation heeft als motto ‘CRM software is een 

middel om het doel te bereiken’. Het gaat er om 

dat we met elkaar bepalen hoe dat doel bereikt 

gaat worden. De mensen bij Zinnovation hebben 

passie, eerlijkheid, vakmanschap en een flexibele 

instelling hoog in het vaandel staan.

Wij leren een organisatie van binnen en buiten 

kennen om tot een zo goed mogelijk rendement 

en een plezierige samenwerking te komen. 

Draagvlak creëren en een goede communicatie 

zorgen er bij onze trainingen voor dat gebruikers 

enthousiast worden en graag willen werken met 

CRM.

‘Zinnovation denkt in uitdagingen en oplossingen!’

Volg ons op:

Twitter: @zinnovation

www.zinnovationcrmbeheer.nl
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Marielle Dellemijn

Marielle Dellemijn is directeur van CRM excellence, 

specialist op het vakgebied ‘CRM voor directies’ 

en gericht op het vaststellen en implementeren 

van een toekomstgerichte CRM-strategie, waarbij 

inbedding in de organisatie een belangrijk speerpunt 

vormt. Marielle houdt zich al vanaf 1990 bezig met 

relatiebeheer en CRM, in alle facetten die we in 

profit en non-profit tegenkomen. De combinatie van 

klanten/relaties, mensen en IT vindt zij bijzonder 

uitdagend.

Voor klanten van CRM excellence is Marielle sparringpartner op het 

gebied van CRM strategie en het commercieel succesvol maken van 

marktbewerking en klantloyaliteit. Marielle leidt CRM projecten vanuit 

resultaat-verantwoordelijkheid en ondernemerschap en is bijzonder geboeid 

door alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Social CRM.

Je kunt Marielle bereiken op:

Twitter: @MarielleCRM

LinkedIn: nl.linkedin.com/in/marielledellemijn

E-mail: m.dellemijn@crmexcellence.nl

CRM excellence

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. 

Wij helpen organisaties hun klantverwachting te 

overtreffen, waarbij de focus ligt op commerciële 

processen. Hierdoor wordt de klantrelatie versterkt 

en het commercieel rendement verbeterd. 

Strategische en operationele CRM uitdagingen 

gaan wij graag aan.

Klanten winnen, binden en behouden. Dat is waar 

het bij Customer Relationship Management (CRM) 

om draait.

Volg ons op:

Twitter: @CRMexcellence

www.crmexcellence.nl
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