
Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject 
begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger de focus lag op de 
kenmerken en de functionaliteit van de software, is dat al lang niet meer genoeg. De 
CRM software moet niet alleen aan de huidige wensen kunnen voldoen, maar moet 
ook de flexibiliteit hebben om toekomstige bedrijfsprocessen te ondersteunen en aan 
toekomstige ICT architectuur vragen voldoen.

In dit whitepaper beschrijven we de belangrijkste aspecten waar uw schaalbare, 
toekomstbestendige CRM oplossing aan zou moeten voldoen. Zodat u in staat bent 
deze aspecten in uw eigen CRM selectie mee te nemen. U kunt de hier beschreven 
aspecten beoordelen op relevantie binnen uw situatie en meenemen in de door u 
gevolgde selectieprocedure.

7 Aandachtspunten om een verkeerde 
CRM software selectie te voorkomen
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Focus op Functionaliteit of op Proces?

Dat de focus op alleen functionaliteit van de CRM 
software niet tot het meest wenselijke resultaat 
heeft geleid, is de afgelopen jaren wel duidelijk 
geworden. De roep om een combinatie van CRM 
functionaliteit met Business Process Management 
(BPM) mogelijkheden, is sterker geworden. Zodat 
de gekozen software de gewenste processen (nu 
en in de toekomst) ondersteunt. Het uiteindelijke 
doel van de keuze van een CRM applicatie is 
namelijk niet om zoveel mogelijk klantinformatie te 
verzamelen, maar de mogelijkheid om het succes 
van uw bedrijfsvoering te verbeteren. Hierbij staat 
het bereiken van kwantitatieve doelen, 
minimaliseren van risico’s en het verminderen van 
de benodigde ICT middelen voorop. 

Indien u dat laatste ook in uw eigen CRM 
selectietraject wilt realiseren, zou u de onderstaande 
7 aspecten in uw selectieproces moeten opnemen. 
Uiteraard naast de traditionele vragen over de 
kenmerken en functionaliteit van de software.

1 Mogelijkheden tot verbetering van het 
             klantproces
2 360 graden klantbeeld
3 Minimale IT vereisten
4 Risico beheersing
5 Waarde voor de medewerkers
6 Waarde voor het management
7 Ondersteuning van Verandermanagement

Om al deze aspecten te kunnen ondersteunen 
moet de flexibiliteit van zowel de CRM software, de 
leverancier en ook de implementatiepartner, zeer 
groot zijn. 

De architectuur van de software moet uiteraard 
passen bij uw huidige ICT infrastructuur, maar 
moet ook eenvoudig te upgraden zijn volgens de 
industrie standaarden zodat u overmatige kosten 
kunt vermijden en daarmee de TCO op acceptabele 
hoogte kunt houden.

1. Mogelijkheden tot verbetering van
het klantproces

Om de concurrentie voor te blijven en de Return on 
Investment van de CRM investering te vergroten, 
zijn veel organisaties bezig om hun processen 
met behulp van automatisering te verbeteren. Dat 
geldt ook voor klantprocessen, hoewel dit door de 
gewenste flexibiliteit lastiger blijkt te zijn. Daarom 
zou uw CRM systeem niet alleen in staat moeten 
zijn om deze processen op een flexibele manier te 
automatiseren, maar ook om de effectiviteit van de 
processen te meten. Zodat u keer op keer in staat 
bent om kleine procesveranderingen door te voeren.

• Single Interface
Hebben  de medewerkers die direct klantcontact
hebben de mogelijkheid om met eenzelfde interface
de klanten te helpen? Of betekenen meerdere
klantsystemen ook meerdere interfaces?

• Eenvoudige procesveranderingen doorvoeren
Is uw CRM systeem in staat om door middel van
een intuïtieve, grafische gebruikersinterface snel
processtappen en onderliggende regels door
te voeren om de veranderingen in uw proces te
ondersteunen?

• Complexe processen
Kan het CRM systeem de efficiency van uw
complexe processen ondersteunen, bijvoorbeeld
processen waar het veel transacties, korte
tijdsintervallen of complexe regels bevat?
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• Procesondersteuning
Stelt het CRM systeem u in staat om uw processen
te ondersteunen en zoveel mogelijk te automatiseren
waar noodzakelijk? Bijvoorbeeld door de toepassing
van Workflows, die op basis van zogenaamde
triggers activiteiten initiëren. Maakt uw CRM
systeem het mogelijk om analyses te maken die tot
procesverbetering kunnen leiden?

• Procesondersteuning over afdelingen heen
Kan het CRM systeem uw processen ook over
verschillende afdelingen heen ondersteunen? En hoe
vindt dat plaats als niet alle medewerkers ook CRM
gebruikers zijn?

• Onderliggende systemen
Kan het CRM systeem uw processen over de
afdelingen heen automatiseren en vereenvoudigen,
ook als er meerdere onderliggende systemen
geraakt worden?

2. Klantbeeld van 360 graden

Een doel wat uiterst vaak wordt genoemd als 
gewenst resultaat van de CRM implementatie, 
is het creëren van een 360 graden klantbeeld 
inclusief alle interacties met klanten en potentiële 
klanten. Aangezien de informatie in dit klantbeeld 
vaak uit diverse systemen moet komen, is dit geen 
eenvoudig doel. Daarom is het belangrijk om goed 
vast te stellen welke informatie in dit klantbeeld 
inderdaad essentieel is om waarde toe te voegen 
aan de relatie, en aan uw eigen organisatie. Niet 
alles wat beschikbaar is, is ook nuttig!

Heeft u vastgesteld uit welke informatie uw 360 
graden klantbeeld moet bestaan, uit welke systemen 
deze informatie kan worden aangeleverd en welke 
processen van belang zijn (en eventueel moeten 
worden aangepast) om de klantinformatie up to 
date te houden? Dan kunt u met de opbouw van dit 
klantbeeld beginnen. Dit hoeft niet in één keer, maar 
kan zeer goed gefaseerd, waarbij de klantinformatie 
steeds verder wordt uitgebreid.

Belangrijk aandachtspunt hierbij is ook, dat de 
afdelingen en medewerkers die onderdeel zijn van 
de processen die het klantbeeld betreffen, zich het 
belang van hun inbreng ook daadwerkelijk realiseren. 
Dit vergt soms verandermanagement aandacht 
zodat de betrokkenen het grotere plaatje ook 
kunnen begrijpen en daaraan kunnen meehelpen.

Specifieke vragen om aan de leverancier te stellen in 
het kader van het 360 graden klantbeeld zijn:

• Verschillende afdelingen
Kunnen alle afdelingen die rechtstreeks klantcontact
hebben, gebruik maken van de software op een
manier die in hun werkwijze past?

• Multi-Channel
Kan het CRM systeem de verschillende kanalen
ondersteunen waarin de organisatie en de klant of
prospect met elkaar communiceren? En kan de
relevante informatie uit die kanalen toegevoegd
worden aan het klantbeeld?
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• Online Offline Mobiel Cloud
Kan het CRM systeem aan de wensen van de
organisatie voldoen als het gaat om het medium
waarop het systeem wordt gebruikt? Is het
noodzakelijk om een combinatie te implementeren?
En als dat kan, hoe worden updates dan geregeld?
Is de leverancier daar bindend in, of kan de
organisatie de updates aanpassen aan de eigen
planning?

• Self-service componenten
Beschikt de software over self-service
mogelijkheden, zodat het klantbeeld niet alleen
opgebouwd hoeft te worden door de medewerkers
zelf? Kan dit ook door klanten en prospects zelf
gedaan kan worden, of bijvoorbeeld door het
partnerkanaal?

• Meerdere rollen
Kan een persoon meerdere rollen hebben terwijl
deze maar 1 keer in de database is opgenomen? En
kan de communicatie dan aangepast worden aan
de specifieke rol op dat moment?

• ICT Infrastructuur
Past de nieuwe CRM software op de juiste
manier in de huidige ICT infrastructuur? En ook
in de toekomstige infrastructuur, zodat eventuele
investeringen niet voor niets worden gedaan? En
geldt dit ook voor de wijze waarop updates worden
uitgevoerd?

• Integratiemogelijkheden
Indien de klantdata door verschillende systemen
wordt aangeleverd, beschikt de software over
voldoende flexibele integratiemogelijkheden? En wat
betekent dit voor eventuele updates?

3. Minimale IT vereisten

Organisaties zijn in veel gevallen afhankelijk van hun 
ICT infrastructuur om hun klanten goed te helpen en 
succesvol te zijn. Nu nog veel meer dan vroeger. Dat 
is een van de belangrijkste redenen waarom er veel 
druk op de interne ICT afdeling staat. Te weinig ICT 
resources of teveel tijdsdruk kan uitmonden in het 
afremmen van de organisatie ontwikkeling. Daarom 
is het van belang om u vooraf te realiseren welke 
vraagstukken er spelen als het gaat om de inzet van 
de ICT afdeling bij en na de CRM implementatie.

• Industrie standaarden
Maakt het CRM systeem gebruik van standaard
technologie die ook in uw organisatie wordt
toegepast, zodat de ICT medewerkers geen nieuwe
technologie onder de knie hoeven te krijgen om de
gebruikers te kunnen ondersteunen?

• Versiebeleid
Is het mogelijk om nieuwe updates van het CRM
systeem snel door te voeren waarbij specifieke
aanpassingen meegenomen kunnen worden zodat
de aanpassingen niet opnieuw gemaakt hoeven te
worden?

• Web Services
Is het CRM systeem in staat om Web Services toe
te passen waardoor het mogelijk is om standaard
protocollen zoals XML toegang te geven en
daarmee een grote mate van flexibiliteit te creëren?

• Gemak om aanpassingen door te voeren
Kunnen aanpassingen in processen en rapportages
door opgeleide key users worden gedaan, zodat
de ICT medewerkers hier niet mee belast hoeven te
worden?
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• Meerdere business units/afdelingen
Is het mogelijk om de implementatie van de CRM
software over meerdere business units en afdelingen
te realiseren waarbij per business unit verschillende
klantinformatie, gebruikersviews en business rules
van toepassing zijn?

• Training en ondersteuning
Hebben de ICT medewerkers toegang tot handige
trainingsmogelijkheden en ondersteuning door de
leverancier om hun eigen interne gebruikers zo
goed mogelijk te kunnen helpen en de organisatie
te voorzien van een goed werkend, op de toekomst
ingericht CRM systeem?

4. Risico beheersing

Er zijn voldoende voorbeelden van CRM 
implementaties die niet tot het gewenste resultaat 
hebben geleid. Daarom is het van belang om vooraf 
vast te stellen welke risico’s voor uw organisatie van 
toepassing zijn bij de implementatie van de door u 
gekozen CRM software. Verschillende risico’s zoals 
gebruikersadoptie en management betrokkenheid 
komen in het volgende punt aan de orde. Hier 
worden de additionele risico aspecten van uw CRM 
implementatie belicht.

       Biedt het CRM systeem voldoende 
mogelijkheden om data en functionaliteit te 
beveiligen?

       Heeft de leverancier een toekomstvisie op de 
te gebruiken technologie en een roadmap waarin 
hij de te verwachten ontwikkelingen met u heeft 
gedeeld? Wat betekent deze toekomstvisie voor uw 
toekomstig concurrentievoordeel?

      Heeft de leverancier referenties die passen bij 
de vraag die u heeft en is het mogelijk om met deze 
referenties in contact te treden?

      Staat de leverancier erom bekend dat deze 
realistische verwachtingen wekt als het gaat 
om de te nemen stappen om een succesvolle 
CRM implementatie te realiseren? Kan de 
leverancier bogen op voldoende succesvolle CRM 
implementaties? 

      Kan de leverancier duidelijk maken welke 
onderhouds- en beheerkosten van toepassing zijn 
na de implementatie? En welke kosten een upgrade 
met zich meebrengt?          

5. Waarde voor de medewerkers

Elke investering in een CRM systeem is zinloos 
als de medewerkers er niet mee werken. De 
gebruikersadoptie moet daarom ook hoog zijn. 
Deze kan beïnvloed worden door de waarde die het 
systeem voor de gebruiker heeft als het gaat om 
het succes en plezier in zijn werk, vermindering van 
stress, verlaging van de foutkansen en adoptie door 
het management.

• Toegang waar wenselijk
Is het mogelijk dat de gebruikers toegang krijgen
tot de CRM applicatie conform hun eigen wensen
als het gaat om tijdstip, actualiteit van de data, te
gebruiken medium en toegang tot bepaalde data?

• Gebruikersrapportages
Beschikt het CRM systeem over voldoende
mogelijkheden voor de gebruikers om eigen
rapportages te hebben die hen bij de dagelijkse
werkzaamheden ondersteunt zonder dat er naar een
apart rapportage tool overgeschakeld moet worden?

• Eenvoudig in gebruik
Beschikt het systeem over een eenvoudige,
gebruikersvriendelijke interface en past de werkwijze
van het systeem in de gedachten van de gebruiker
zodat deze er met weinig training en ondersteuning
mee kan werken?
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• Persoonlijke inrichting
Is het mogelijk om de inrichting van het CRM
systeem af te stemmen op de rol van de gebruiker,
de onderliggende processen waar de gebruiker zich
mee bezighoudt en zijn persoonlijke voorkeuren?

• Training en ondersteuning
Hebben gebruikers toegang tot handige
trainingsmogelijkheden en ondersteuning on the
job om hun eigen werkwijze steeds verder aan te
scherpen en de voordelen van de CRM applicatie
voor hun eigen dagelijkse werk te vergroten?

• Gestroomlijnde data entry
Kunnen data entry processen dusdanig worden
geautomatiseerd en vergemakkelijkt, zodat  de
gebruikers hier weinig aandacht aan hoeven te
geven? Data entry wordt over het algemeen als een
last gezien, wat meteen één van de belangrijkste
oorzaken is dat de CRM data bij veel organisaties
van onvoldoende kwaliteit is. Denk hierbij aan
volledigheid, actualiteit en correctheid.

• Externe Data
Is het CRM systeem in staat om een compleet
klantbeeld aan de gebruiker te presenteren, of moet
deze in verschillende systemen kijken om de juiste
informatie met elkaar te combineren?

• What’s In It For Me?
Is het voor de gebruikers duidelijk welke voordelen
zij in hun dagelijkse werkzaamheden kunnen
verwachten en wat er dan aan de andere kant
van hen wordt verwacht als inspanning? Slaat de
weegschaal dan naar de gebruikersvoordelen om?
Een goed CRM systeem scheelt de gebruikers tijd,
zorgt voor de juiste informatie op het juiste moment,
vermindert de kans op fouten, verbetert de interne
communicatie en helpt hen succesvol te zijn in hun
werk.

6. Waarde voor het management

De ondersteuning van het management is het 
meest sterk op het moment dat het management 
zich realiseert dat de analyses en management 
rapportages uit het CRM systeem essentiële 
ondersteuning zijn van de manier waarop zij 
hun bedrijf aansturen. Een goede business case 
die geënt is op de wijze van aansturen die het 
management op dat moment doet gecombineerd 
met de aansturing die wenselijk, maar op dit 
moment nog niet mogelijk is, zal de ondersteuning 
van het management versterken. 

• Speciale inrichtingsmogelijkheden
Is het mogelijk om het management een specifieke
inrichting met eigen dashboards te geven zodat
zij alleen de belangrijke informatie zien waar zij de
organisatie op sturen?

• Management rapportage
Kan het CRM systeem management informatie
vanuit de verschillende kanalen en systemen
verzorgen waarmee het management daadwerkelijk
het bedrijf kan aansturen?
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• Business Case
Is er een duidelijke, kwantitatieve business case om
de investering in CRM te rechtvaardigen?

• Analyses en drill down
Biedt het CRM systeem de mogelijkheid aan het
management om vanuit een globale analyse naar de
details door te klikken zodat men inzicht krijgt in de
onderliggende aspecten, en daar desgewenst actie
op kan ondernemen?

• Geaggregeerde inzichten
Bieden de rapporten en analyses de mogelijkheid
om inzichten te verschaffen over de verschillende
systemen heen?

RELATIE

7. Ondersteuning van
Verandermanagement

Om succesvol te zijn, wilt u dat uw organisatie 
in staat is om te groeien en zich aan te passen 
aan veranderende omstandigheden. Datzelfde 
geldt voor uw CRM ondersteuning. Om uw 
organisatie nu en in de toekomst goed te kunnen 
ondersteunen, moet uw CRM in staat zijn om te 
kunnen groeien en te veranderen. Door alleen naar 
de huidige functionele eisen en wensen te kijken, 
en wellicht zelfs naar de functionele eisen van de 
belangrijkste gebruikersgroep, doet u de groei en 
het aanpassingsvermogen van uw organisatie aan 
veranderde marktomstandigheden te kort.

• Flexibiliteit
Is het eenvoudig om wijzigingen in de
bedrijfsprocessen door te voeren in uw CRM
applicatie zonder dat hiervoor ontwikkelaars nodig
zijn?

• Werelddekking
Ondersteunen de software en de leverancier indien
gewenst meerdere tijdzones, talen en valutasoorten?

• Integraties
Zijn de integraties met uw back office systemen
gemakkelijk te realiseren en de wijze waarop
deze integraties ingericht worden voor eventuele
upgrades?

• Uitbreiding
Is het mogelijk om nieuwe gebruikersgroepen,
business units of afdelingen in een later stadium
op eenvoudige wijze toe te voegen en te
implementeren?

• Schaalbaarheid
Is het CRM systeem erop gebouwd om de aantallen
gebruikers die voor u noodzakelijk zijn, voldoende
te ondersteunen en voldoende snelheid te bieden
zodat de gebruikersadoptie zo hoog mogelijk blijft?
Of zijn er beperkingen aan het aantal gebruikers?
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8. Conclusie

Om de juiste keuze voor uw CRM software te 
maken, is het van belang dat u in staat bent 
om verder te kijken dan alleen naar de op dit 
moment gewenste functionaliteiten. De te 
verwachten veranderingen in uw organisatie, uw 
concurrentiespeelveld en in uw ICT architectuur. Dat 
zijn allemaal aspecten die u in de CRM keuze mee 
zou kunnen nemen.

Een CRM applicatie is een software tool dat uw 
bedrijfsvoering en uw processen zal ondersteunen, 
uw risico’s zal verminderen, de productiviteit van 
uw medewerkers zal verhogen en een basis moet 
bieden voor continue groei en verandering. 

En natuurlijk zorgt een goed CRM systeem ook voor 
een 360 graden klantbeeld en voor de mogelijkheid 
om de juiste keuzes te maken in de dagelijkse 
praktijk op basis van inzichtelijke informatie en 
analyses.

En dat alles bij voorkeur zonder extra druk op uw 
ICT organisatie te leggen. Daarom is het goed om 
de hierboven beschreven aspecten mee te nemen 
in uw CRM selectieproces en toe te voegen aan de 
functionele eisen en wensen die u heeft.

Valkuilen
Onderzoek van 13 jaren laat zien dat van de CRM 
software selectie projecten tussen de 30% en 60% 
mislukken. Hier zijn verschillende redenen voor, 
maar de belangrijkste blijkt aan het begin van het 
selectietraject te zitten, waar organisaties vaak de 
cruciale aspecten van een succesvol selectietraject 
niet overzien. Daarnaast bestaat er nog de misvatting 
dat CRM slechts een ‘tool’ is in de vorm van software 
die geïnstalleerd wordt en uw organisatorische 
problemen zal oplossen. Een CRM implementatie 
heeft een groot effect en invloed op de werkwijze 
binnen uw organisatie. 

Om uw CRM implementatie succesvol te laten zijn, 
is het dan ook cruciaal om hier aandacht aan te 
besteden. Iedere afdeling moet op de hoogte zijn van 
deze verandering en instructies krijgen wat er van hun 
verwacht wordt. Zorg dus ten alle tijden dat u deze 
focus vasthoudt en haal het maximale uit uw CRM 
implementatie!
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