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In vrijwel alle commercieel opererende bedrijven wordt continu gekeken naar klanten, positionering en 

marktbenadering. Welke segmenten gaan we benaderen? Hoe gaan we onze klanten bedienen? Hoe zorgen 

we dat wij waarde aan hen toevoegen, en omgekeerd? En dan ineens: EUREKA! We gaan ‘aan CRM doen’. 

Vervolgens raakt de organisatie ondoordacht verzeild in een (omvangrijk) project met vele betrokkenen. 

En aan het eind van het liedje moet dan helaas een analyse worden gemaakt waarom het project 

onvoldoende oplevert. Waarom? Omdat CRM niet vanuit een strategische visie wordt vertaald naar de 

operatie. Hoe dit te voorkomen?

CRM: Hoezo strategie?

Gevaar voor het management 

Een belangrijke les voor het management: beschouw CRM als een strategie. Ja, dat weet ik ook wel, zult u 

nu denken. U heeft natuurlijk ook uw vakliteratuur gelezen, en uw seminars gevolgd. Maar hoe komt het dan 

toch dat veel trajecten bij organisaties tussen de 50 en 500 medewerkers te lang duren en teveel geld kosten? 

En dan uiteindelijk niet volledig de handen op elkaar krijgen? 
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Gevaar voor het management 

Een belangrijke les voor het management: beschouw 

CRM als een strategie. Ja, dat weet ik ook wel, zult u nu 

denken. U heeft natuurlijk ook uw vakliteratuur gelezen, 

en uw seminars gevolgd. Maar hoe komt het dan toch 

dat veel trajecten bij organisaties tussen de 50 en 500 

medewerkers te lang duren en teveel geld kosten? En dan 

uiteindelijk niet volledig de handen op elkaar krijgen? 

Strategie. En Uitvoering. Vertaling van de strategie naar 

de operatie. Heeft u het boek „Execution‰ (Larry Bossidy) 

gelezen? Nee? Dan had u nu geweten dat meer dan 90% van 

de mislukte CRM strategieën veroorzaakt worden door een 

onvoldoende vertaling naar de operatie.

Zelfs het best geïmplementeerde, state of the art 

systeem levert niets op als het management niet stuurt op de 

strategie, waardoor de organisatie zich hier niet 

achter schaart. En dat komt vaak doordat de strategie van de 

organisatie onvoldoende uitgekristalliseerd is en 

onvoldoende is vertaald naar de processen, de skills en de tools.

De meeste zichzelf serieus nemende organisaties 

hebben een CRM strategie of een klantstrategie. Ze hebben 

nagedacht over hun markt, hun acquierende vermogen, hun 

organisatie en de wijze waarop ze hun klanten waarde willen 

brengen. En welke consequenties dit heeft voor hun CRM project.

Maar weten ze dit ook over te brengen naar de 

organisatie? Managen ze hun organisatie ook conform de 

gekozen strategie? Hebben ze ook nagedacht welke 

consequenties de invoering van de CRM strategie heeft voor de 

klanten en de eigen medewerkers? Als medewerkers zich niet 

gelukkig voelen met de strategie, worden ze heel slim. Duiken, 

obstructie, negeren, mopperen, zonder creativiteit procedures 

uitvoeren of de kantjes eraf lopen. Daar ligt een groot probleem. 

Dat u overigens niet krijgt, nu u dit artikel heeft gelezen...

CRM is voor de lange termijn

Als directie doet u er goed aan om een CRM strategie te 

definiëren. Het zal zich op de lange termijn terugbetalen. 

De oorzaak hiervan is eenvoudig. Een CRM strategie heeft 

impact op de gehele organisatie, omdat de klant via alle 

contactmomenten, contactpersonen en contactvormen 

dezelfde goede ervaring met uw bedrijf wil hebben. En dat 

moet passen bij de waarde die u van de klant terug wilt 

hebben. Moet de klant meer verschillende diensten afnemen, 

of wilt u meer omzet per klant? Of wilt u meer klanten, of juist 

minder, maar dan betere? En wat is dan ÂbeterÊ? Dit soort vragen 

betekenen nogal wat. Alle medewerkers moeten zich 

realiseren wat dit voor hen inhoudt en zullen hierin getraind 

en begeleid moeten worden. Ook de aansturing van de 

organisatie door het management, moet wellicht worden 

aangepast aan deze strategie.
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Oude gebruiken en ingesleten werkpatronen moeten 

worden doorbroken. Er bestaat een natuurlijke weerstand tegen 

verandering, niet eens vanuit een negatieve houding maar 

puur vanuit het gegeven dat we bepaalde zekerheden gaan 

loslaten, c.q. moeten loslaten. U kunt zelf concluderen dat 

een dergelijke verandering niet zomaar plaatsvindt en dat je 

als organisatie de tijd moet nemen om dit op te zetten en 

succesvol te laten zijn. CRM is dan ook een aandachtsgebied 

voor de lange termijn en niet alleen voor de looptijd van het 

project. U moet zich dan ook realiseren dat uw rol als management 

bij het succesvol maken van de door u gekozen CRM strategie 

een wezenlijke is, die een wezenlijke doorlooptijd nodig heeft.

Een sleutel tot succes

Een van de sleutels tot succes zit dan ook in het commitment 

van het management, dat de gekozen strategie daadwerkelijk 

moet oppakken en levend moet houden. Gaat u als manager 

gewoon over tot de orde van de dag, zonder u te realiseren 

dat deze orde van de dag een strategische component heeft 

die u dagelijks in de organisatie weerspiegeld wilt zien, dan 

kunt u een uitdaging verwachten.

Ook hier komt het woord strategie weer naar voren. 

In combinatie met de operatie! Want daar zit het probleem. 

Hoe vertaal ik, wat op strategisch niveau is 

bedacht naar mijn dagelijkse werk? Hoe stuur ik dit als 

manager aan, ben ik in staat in mijn dagelijkse 

functioneren dit ook over te brengen op mijn mensen?

Begin nu

CRM trajecten hebben het karakter van een lange adem.

Dat is ook terecht, want CRM moet onderdeel uitmaken van 

de cultuur en de aard van de organisatie. Het moet erin 

verankerd zijn. Niet alleen op strategisch niveau, maar ook 

op operationeel niveau. En het liefst met samenhang tussen 

beide niveaus. Maar wel met korte en middellange termijn 

resultaten. Kleinere succesvolle stappen helpen uw CRM 

strategie om te zetten in resultaat.

Om CRM te verankeren is een goed uitgestippelde weg 

nodig. U hoeft echter niet te wachten op het resultaat van 

een omvangrijk CRM project. (Er zijn voorbeelden genoeg die 

aantonen dat die lange projecten niet hebben gebracht wat 

ervan verwacht werd.)

U hoeft die fout niet te maken. Begin vandaag met uw 

CRM strategie, en vertaal deze naar de dagelijkse 

werkzaamheden en naar de wijze

waarop u de voortgang in en van de 

organisatie gaat aansturen.

U heeft het begrepen? Gefeliciteerd! Dan geef ik u hierbij 

nog even een korte checklist, zodat u uw toekomstige CRM 

activiteiten kunt borgen:

1) Is uw commerciële strategie duidelijk voor de 

 organisatie?

2) Heeft u in kaart wat deze strategie betekent op 

 operationeel niveau?

3) Heeft u vastgesteld welke „wins‰ u uit uw CRM 

 activiteiten gaat halen?

4) Heeft u de meetbare korte en middellange termijn  

 doelen beschreven?

5) Kunt u morgen beginnen, of zijn er nog interne, 

 communicatieve of andere obstakels?

6) Bent u bereid om uw nek uit te steken en de 

 strategie voortdurend en bij herhaling onder de 

 aandacht van de operatie te brengen? En heeft u 

 ook besloten hoe u dat gaat doen?

Succes!
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