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Goede kennis van de klant levert winst op voor beide partijen. De leverancier weet 
precies wat zijn klant nodig heeft en de klant wordt op zijn wenken bediend. Een CRM 
systeem en -werkwijze dient als de Haarlemmerolie om behoefte en aanbod op elkaar 
af te stemmen. Een CRM-strategie is daarin een eerste stap, maar om daar echt waarde 
uit te halen zal de organisatie moeten meeveranderen. In deze whitepaper leest u hoe u 
meer rendement uit uw CRM domein, uw personeel en uw klantcontact haalt. 

De klant is koning en dankzij internet en de economische situatie zit hij steviger op zijn 
troon dan ooit. De prijs, kwaliteit en service van producten en diensten zijn gemakkelijk te 
vergelijken. Waarom zou u nog iets kopen bij die ene partij waar u al jaren zaken mee doet 
als die andere partij het goedkoper en beter doet? Wie is er nog langer dan 5 jaar loyaal aan 
dezelfde telefoonaanbieder of verzekeraar? Loyaliteit lijkt uit te zijn en het aanbod is hoog. Het 
is daarom cruciaal voor organisaties zich te onderscheiden. De juiste klantkennis opbouwen 
en slim gebruik maken het mogelijk om het onderscheidend vermogen te verbeteren en 
daardoor concurrerender te worden.

Maak het de koper én de verkoper 
gemakkelijk
Tegelijkertijd verwacht iedereen een naadloze 
koopervaring zonder drempels. Dus zo min 
mogelijk stappen in elk traject en al helemaal 
geen handelingen meer die geen duidelijk doel 
dienen. Is een (online) koopprocedure te lang, 
vervelend of loopt deze zelfs vast? Dan kunt u 
ervan uitgaan dat de koper ergens anders gaat 
shoppen. Daarnaast is de kans aanwezig dat hij 
de organisatie een negatieve beoordeling geeft en 
deze deelt via social media. En erger, de kans dat 
hij terugkomt is verspeeld. Gemak is de nieuwe 
loyaliteit, zo lijkt het. In ieder geval versterkt gemak 
de loyaliteit en kunnen organisaties zich daarmee 
onderscheiden van de concurrentie. Goede 
ervaringen worden gedeeld en moedigen aan om 
nog iets aan te schaffen. Om de klant optimaal 
te bedienen gaat het om een juist beeld van de 
klantbehoefte. 

Daarnaast moet op deze klantbehoefte worden 
ingespeeld met relevante zaken, op de juiste 
toon en perfect getimed. Het lastige is dat 
de klantbehoefte door de tijd heen verandert. 
Deze verandering blijft vaak onbekend bij de 
medewerkers die met de klant te maken hebben. 
Daarom zullen organisaties alle beschikbare 
middelen in moeten zetten om een zo actueel 
mogelijk beeld te krijgen van de wisselende 
klantbehoefte. Dit vraagt dus om flexibiliteit en 
wendbaarheid om uit de klantprocessen de 
juiste informatie te destilleren. En het vraagt 
vooral aandacht voor deze continu veranderende 
klantbehoefte. Monitoren van het klantgedrag is 
dan ook cruciaal om een waardevol 360 graden 
klantbeeld op te stellen en op basis van deze 
kennis voldoende waarde aan de klant te bieden 
voor een langdurige en loyale relatie.

In 4 stappen een kwalitatief klantbeeld
Zet de klant centraal met een hindernisvrije customer journey
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CRM-databases zijn vaak vervuild en 
onvolledig
In de praktijk zien we dat veel bedrijven hun 
CRM niet optimaal benutten. Sommige collega’s 
zijn fanatiek gebruiker van CRM, anderen 
vullen het slordig aan en dan heb je ook nog 
de medewerkers die het helemaal links laten 
liggen. Een grote kans dat zij daarin slechte 
voorbeeld van het management volgen… Dat 
komt omdat het vaak wordt gezien als een extra 
administratieve handeling die men naast zijn 
échte’ werk moet doen en het doel wat hiermee 
bereikt zou moeten worden, blijft vaak onduidelijk. 
Hierdoor wordt het een vervelende extra klus 
die moet, maar waarom? Met als resultaat een 
vervuilde database. 

Tegelijk zien we vaak dat de CRM-database 
te geïsoleerd staat in het systeemlandschap 
vanwege onvoldoende koppelingen tussen de 
diverse kanalen, systemen en toepassingen. 
Belangrijke klantinformatie uit websites en apps 
wordt hierdoor gemist. Het is daardoor moeilijk om 
een kwalitatief integraal klantbeeld te krijgen en de 
klantwensen in kaart te brengen. Laat staan dat 
u er dan op kunt anticiperen. Om te zorgen dat 
uw 360 graden klantbeeld wél waardevol is voor 
uw organisatie en u op basis van de beschikbare 
informatie wél in staat bent om waarde aan uw 
klant in zijn Customer Journey te bieden, kunt u 
onderstaande stappen volgen:

Stap 1: maak het CRM echt operationeel 
Dat het CRM-systeem niet goed wordt ingevuld is 
jammer, want goed relatiebeheer op basis van de 
juiste informatie versterkt de continuïteit van uw 
organisaties. Zorg dus dat de operationele kant 
van het CRM op orde is zodat er een bruikbare 
database ontstaat en dat de onderliggende 
klantprocessen ook daadwerkelijk duidelijk zijn 

én door uw CRM domein worden ondersteund. 
Met de waardevolle kennis van klanten kunnen 
prioriteiten gesteld worden en kan de strategische 
koers bepaald worden. Is het klantbeeld goed, 
dan kunt u de beschikbare capaciteit en middelen 
op de juiste manier inzetten. Niet aan de hand van 
de onderbuik, maar aan de hand van harde feiten 
die uit het monitoringproces voortvloeien. Het 
management heeft hier een belangrijke rol: op het 
moment dat u het management proces doet op 
basis van de informatie uit uw CRM domein, wordt 
het belang van goede informatie evident. 

Als gebruikersorganisatie blijft het van belang dat 
helder is welke bijdrage CRM moet leveren en 
waarom, én welke klantstrategie wordt ingezet om 
toegevoegde waarde te realiseren. Dit vormt de 
basis voor de drijfveren om CRM als systeem in te 
richten en te accepteren, én de CRM-werkwijze 
te adopteren. Het voortdurend onderstrepen en 
uitleggen van de klantstrategie is ook één van de 
belangrijke taken van het management als het 
gaat om het meekrijgen van de organisatie op 
operationeel niveau.

Digitale kanalen zijn steeds belangrijker
Hoe prettig is het als processen goed verlopen 
en een leverancier de klant bij contact ook 
daadwerkelijk kent? Daarin helpt een goed 
geïmplementeerd CRM. Dat gaat dus niet alleen 
om het kopen en aanzetten van software, mensen 
moeten er wel mee aan de slag. Tegelijk moeten 
collega’s ook de juiste vragen aan het systeem 
kunnen stellen en antwoorden krijgen die ze 
kunnen doorvertalen naar acties. Investeren in 
een CRM moet het uiteindelijk voor de klant zo 
gemakkelijk mogelijk maken om te kunnen kopen.
CRM-input komt uit klantcontact via alle denkbare 
kanalen: de webshop, de fysieke winkel, 
callcentercontact, consulten op locatie en steeds 
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meer digitale kanalen als email, social media (zoals 
Facebook en LinkedIn), marketing automation 
campagnes en paid advertising. We zien dat de 
digitale kanalen steeds talrijker en belangrijker 
worden. Dat komt omdat gebruikers van 
digitale kanalen een grote verscheidenheid aan 
voorkeuren voor communicatie vertonen. Met het 
goed stroomlijnen van deze beschikbare digitale 
informatie, kan marketing tot op persoonlijk niveau 
worden doorgevoerd.

Tegenwoordig is het steeds eenvoudiger om 
kanalen, systemen en toepassingen te koppelen. 
Hierdoor wordt het mogelijk om de klantinformatie 
geautomatiseerd up-to-date te houden. Maak 
hier gebruik van en zorg ervoor dat de juiste 
vervolgacties op basis van customer journey 
scenario’s worden gegenereerd. Digitaal, maar 
ook naar de gebruikers van CRM toe. Dan gaat 
het systeem zowel voor de klanten als ook voor 
de gebruikers werken: voorzienend in plaats van 
bedienend. 

Eenvoud dient het CRM
Met deze verscheidenheid aan bronnen is het dan 
wel zaak om al die gegevens uit deze kanalen 
zo efficiënt mogelijk het systeem in te krijgen. 
Zoveel mogelijk automatiseren is hier het devies. 
Handmatige invoer en extra handelingen leveren 
vervelend meerwerk op en zijn foutgevoelig. 
Een randvoorwaarde is om het 360 graden 
klantbeeld zo compleet mogelijk te krijgen en 
om de invoer voor medewerkers zo gemakkelijk 
mogelijk te maken. Passend bij hun dagelijkse 
praktijk. Bijvoorbeeld dat accountmanagers niet 
pas na het klantbezoek op kantoor, maar direct 
op locatie gegevens kunnen invoeren om hun tijd 
zo goed mogelijk te besteden. Onderzoek van 
Innoppl Technologies geeft aan dat 65% van de 

vertegenwoordigers die met een mobiele CRM-
oplossing werkt, de gestelde targets bereikt. Het 
percentage voor de niet-gebruikers blijft steken op 
ongeveer 22%.

Hoe goed wilt u de klant leren kennen en wat wilt 
u precies van hem weten? Dat hangt af van het 
soort bedrijf. Maar ook voor deze vraag geldt: 
houdt het zo eenvoudig mogelijk om vervuiling te 
voorkomen. Als u niet zeker weet dat gegevens 
die u in het klantbeeld opneemt ook daadwerkelijk 
gebruikt gaan worden, wees er dan voorzichtig 
mee. Want 15% van alle data veranderd jaarlijks 
en moet dus gemuteerd worden om een 
kwalitatieve database te borgen. 
Voor webshops zijn adressen, tenaamstellingen 
en betaalgegevens natuurlijk de basisgegevens 
om de operationele kant goed te laten verlopen. 
Om het verschil te kunnen maken, is het een 
goed idee om te kijken welke klantbehoeftes 
het meest in het oog springen en welke acties 
daarop ondernomen kunnen worden om op deze 
behoeften aan te sluiten en de band met de klant 
te versterken. Rubriceer de gegevens en probeer 
daarin een patroon te herkennen. Op basis 
daarvan kunt u vervolgens een actieplan maken 
dat past bij de bedrijfsdoelstellingen. 

Stap 2: deel de data met collega’s en werk 
samen
Bij veel organisaties zijn de afdelingen eilandjes 
met hun eigen doelen en missen ze een 
gezamenlijk doel. Daarom zal organisatie-breed 
vastgesteld moeten worden welke doelen 
bereikt moeten worden en wat de investering 
in CRM hieraan bijdraagt (onderdeel van de 
CRM strategie). Daarmee wordt het belang van 
CRM duidelijk, zeker als het management hier 
regelmatig aan refereert. Wat is de urgentie 
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van een goed werkend CRM domein met 
een kwalitatieve database en een optimale 
ondersteuning van de dagelijkse processen? Dit 
levert de drijfveren op. Door het vaststellen van de 
visie wordt bepaald in welke richting de organisatie 
zich moet ontwikkelen om onderscheidend te 
blijven. Is dit beeld duidelijk, dan kan de wijze van 
samenwerken tussen de verschillende ‘eiland’ 
afdelingen worden vastgesteld en ingericht. En 
natuurlijk ondersteund door het CRM domein. 

Dit laatste is in veel gevallen nog niet goed 
geregeld. Zo komen we soms de situatie tegen 
dat een salesafdeling jaardoelstellingen heeft 
waar men aan moet voldoen, terwijl de focus van 
marketing ligt op het versterken van het merk 
en het genereren van zoveel mogelijk leads. 
Sales heeft echter regelmatig commentaar op de 
kwaliteit en/of de kwantiteit van de aangeleverde 
leads. Terwijl de marketingafdeling op haar 
beurt weer vindt dat de leads niet voldoende of 
voldoende goed worden opgevolgd. Dit soort 
frustratie heeft ook de maken met het feit dat er 
binnen de organisatie onvoldoende aandacht 
voor procesintegratie, systeemintegratie en 
het opbouwen van een centraal klantbeeld is, 
waardoor de samenwerking tussen de afdelingen 
bemoeilijkt wordt. Immers, er is geen vloeiend 
proces van Marketing Qualified Lead naar Sales 
Qualified of Sales Accepted Lead. Daarmee kan 
dit proces ook moeilijk bestuurd worden en is men 
afhankelijk van meningen van de betrokkenen 
zonder daadwerkelijke data. Hier ligt dan ook een 
managementuitdaging om de processen van de 
verschillende afdelingen die het klantbeeld én 
de klantloyaliteit te versterken en te integreren 
waardoor ze beter samen gaan werken en echt 
klantgericht worden. Dat vereist wel durf en 
onderlinge afstemming.

Een succesvol bedrijf begint bij de marketing 
afdeling
Een succesvolle verandering moet in ieder 
geval aan de businesskant beginnen. De 
marketingafdeling is vaak hét startpunt. Marketing 
stemt af met de organisatie wat nodig is en 
bepaalt de doelgroepen.  Deze afdeling bewaakt 
en bewerkt de doelgroepen, maar controleert 
en verfijnt ook de inzichten in klantbehoeften 
en gedrag. Op deze manier komt veel relevante 
informatie beschikbaar voor de gehele organisatie. 
Deze leidende rol zorgt voor de goede basis 
om CRM goed in te bedden, mits men vanuit 
urgentie en visie werkt. We zien ook steeds vaker 
dat een CRM-manager wordt aangesteld. Vaak 
gelieerd aan de marketing afdeling, maar wel als 
onafhankelijke functionaris om de klantstrategie 
ten uitvoer te brengen en te bewaken. Hij 
formuleert de gezamenlijke doelstelling, verbindt 
de afdelingen, bewaakt het proces en zorgt ervoor 
dat de werkwijze en het systeem hierop wordt 
afgestemd. 

Stap 3: Een goed beeld van het klantcontact
Door de input van alle relevante bedrijfsonderdelen 
krijgt u al een goed en compleet klantbeeld. 
Als ieder bedrijfsonderdeel inzicht geeft in de 
contacten met de klant en duidelijk is welke 
informatie van belang is voor een kwalitatief 
klantbeeld, is het totaal veel waardevoller dan 
de som der delen. Een groot deel van dit proces 
kan geautomatiseerd worden door tijdens de 
digitale customer journey de relevante gegevens 
op te slaan in het CRM domein. CRM-software 
krijgt in het IT speelveld meer een plek aan 
de achterkant ten opzichte van vroeger. De 
geavanceerde marketing automation toepassingen 
zorgen voor de interactie met de doelgroep en de 
ondersteuning van de customer journey, terwijl 
de data in het klantbeeld aan de achterkant in het 
CRM domein worden opgeslagen. 
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Een andere methode is om de klantreis door 
klantenpanels te laten maken. Voorkeuren en 
hindernissen in de klantreis worden daarbij goed 
zichtbaar. Daarmee is een startpunt gecreëerd 
waarna getest kan worden in de praktijk waarmee 
de customer journey steeds persoonlijker gemaakt 
kan worden. Recente ontwikkelingen op het 
gebied van Artificial Intelligence zijn veelbelovend 
om het gemak nog verder te vergroten.

Stap 4: continu blijven leren van klantcontact
Als de contactcyclus goed in beeld is, kunnen 
organisaties daadwerkelijk gaan leren van de 
data. Zo wordt duidelijk wat het effect is van 
acties binnen campagnes en kan de zoektocht 
naar de acties die het bedrijfsresultaat verbeteren 
worden gestart. Dat kan door klanten uit 
dezelfde customer journey verschillende soorten 
contactmomenten aan te bieden. Of via een 
whitepaper download, een nieuwsbrief een 
telefoontje of face-to-face contact. Het gaat er in 
ieder geval om de klant altijd relevante informatie 
te bieden waarmee aan zijn/haar behoefte wordt 
voldaan en waarmee een actie van de ander 
geëntameerd wordt, een zogenaamde call-to-
action. Het liefst zo persoonlijk mogelijk. Dit 
kan bijvoorbeeld door op basis van klikgedrag 
bepaalde inhoud toe te sturen via een opt-in email 
adres dat in het klantbeeld staat. 

Hierdoor ontstaat de closed loop die steeds 
beter inspeelt op de klantbehoefte, gevoed door 
experimenteren, monitoren, leren en aanpassen. 
De aanbieder stuurt informatie op maat naar 
de klant, die dan weer reageert met nieuwe 
gedragingen. De toegevoegde waarde aan de 
klant is gebaseerd op cijfers en gedrag, niet op 
aannames.  Er moet dan natuurlijk wel iemand 
zijn die de cijfers en grafieken begrijpt en door 
kan vragen aan het systeem om daadwerkelijk de 

juiste conclusies te kunnen trekken. Daarvoor is 
data-analist of een data scientist van belang. De 
meeste bedrijven hebben die kennis echter nog 
niet of onvoldoende in huis. Daarnaast missen 
ze vaak ook een integrale aanpak zodat de 
benodigde totaalinformatie nog niet beschikbaar 
is. Er is dus werk aan de winkel.

De klant bepaalt uiteindelijk wat hij koopt, maar 
heeft af en toe wel een zetje nodig om een 
volgende stap in zijn/haar koopproces te doen. 
Dat zetje voelt voor de klant bij een geïntegreerd 
marketing- en salesproces niet pusherig. Hij krijgt 
immers niet alleen relevantere informatie, maar ook 
relevantere producten. Hij wordt ontzorgd in zijn 
informatiebehoefte. Idealiter krijgt hij de content 
die hij nodig heeft nog voordat hij zich realiseert 
dat hij daar behoefte aan heeft. Dat is pas gemak! 
Tegelijk is het voor de accountmanager veel beter 
te bepalen wanneer het juiste moment voor een 
persoonlijk contact is zodat hij zijn tijd optimaal 
kan besteden met maximaal resultaat.

In 4 stappen naar succes
Tegenwoordig heeft bijna iedereen een tekort 
aan tijd en een overvloed aan informatie. Daarom 
moet alles binnen het bedrijf erop gericht zijn 
de klant te ontzorgen, zijn behoeftes centraal te 
zetten en barrières te wegnemen. Helaas gaat 
dit vaak mis omdat mensen en systemen niet 
goed samenwerken én het gezamenlijke doel 
missen. Waardoor er geen kwalitatief 360 graden 
klantbeeld is om de succesvolle bedrijfsvoering te 
realiseren. Zonde, want een kwalitatief integraal 
klantbeeld is de motor achter een succesvolle 
klantbenadering.
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Ons advies 
• Richt uw CRM-systeem en de organisatie op 

basis van de Customer Journey in. 
• Koppel zoveel mogelijk digitale kanalen zodat 

het CRM continu leert. 
• Neem de organisatie op de schop en ontketen 

een cultuurverandering. Het is essentieel 
dat collega’s uit verschillende afdelingen 
samenwerken. 

• Transformeer eilanden tot klantgerichte 
afdelingen die de belangen van de klant én 
het bedrijf dienen. 

Als het goed is, heeft u dan de Customer Journey 
met alle contactmomenten in beeld en kunt u ze 
goed managen. U heeft nu een lerende organisatie 
die de klantwens kent op elk moment van de 
dag, week, maand en jaar. Met deze informatie 
realiseert u marketingacties die resulteren in een 
geslaagd salesresultaat.

Wilt u ook meer succes met een integrale marketing en sales aanpak op basis van een kwalitatief 360 
graden klantbeeld? Neem dan contact op met CRM excellence. Wij zijn een uiterst gedreven organisatie met 
professionals met een écht CRM-hart. Wij helpen al meer dan 25 jaar organisaties klantgericht ondernemen, 

zodat zij waardevolle relaties opbouwen en ontwikkelen.


