Campagnemanagement en Social Media
de rode draad in een succesvolle CRM strategie
Veel organisaties vinden het moeilijk om succesvolle commerciële inspanningen te realiseren, en hierbij de verkoop- en
marketingafdeling goed op elkaar te laten aansluiten. Zeker in deze tijd waarin de nadruk op het koopproces ligt en niet op het
verkoopproces. De koper heeft de touwtjes in handen en laat zich niet meer door mooie marketingacties verleiden. Hij moet er
daadwerkelijk van overtuigd zijn dat er voldoende waarde aan hem en/of zijn organisatie wordt toegevoegd.
In deze white paper worden de effecten en aanpak beschreven van het toepassen van een verkoopgerichte marketing aanpak
binnen uw organisatie. Een aanpak waarmee met duidelijke stappen, meetbare resultaten worden bereikt. En waarin marketing- en
verkoopinspanningen echt op elkaar zijn afgestemd en waarde toevoegen aan uw klanten en uw organisatie. Herkent u zich in
één van onderstaande vraagstukken? Dan is het zinvol om verder te lezen.

•

Uw product- en/of dienstenaanbod is veelbelovend.

•

Maar u vindt het lastig om de juiste contacten in

even zo spontaan uitgevoerd. Daarna blijkt het

de markt te vinden of om uw relaties te overtuigen

lastig te zijn om het resultaat concreet vast te stellen.

van de kwaliteiten van hetgeen uw organisatie kan
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leveren.
•
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dat

uw

marketing-
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bij

en

•

U heeft het gevoel dat klanten niet meer openstaan

elkaar

voor verkooppromoties en u merkt dat ‘prijs’ steeds

aansluiten, of u haalt onvoldoende uit de investering

vaker als argument in het verkoopproces wordt

die u in uw relaties heeft gedaan.

gebruikt.

De inspanningen die door uw marketing- en

•

U hoort steeds vaker dat u Social Media moet

verkoopafdeling worden geleverd, sluiten niet bij

inzetten om uw klant te bereiken en het belangrijk

elkaar aan. Soms lijkt het alsof er geen sprake is

is voor uw organisatie om daar actief in te

van samenwerking.

participeren. U bent daar nog niet zo zeker van
en weet niet precies of en hoe u dat zou moeten

Herkenbare marketingvraagstukken

doen.

In een tijd waarin de nadruk ligt op het koopproces en

De meeste uitdagingen die ontstaan uit bovenstaande

niet op het verkoopproces hebben veel organisaties

vraagstukken, zijn op te lossen door waarde aan

moeite met de realisatie van succesvolle commerciële

uw klanten centraal te stellen. In dit white paper wil

inspanningen.

CRM excellence haar

visie delen om u te helpen

uw marketingactiviteiten optimaal op te zetten en

Om

succesvolle

marketingactiviteiten

te

kunnen

aan te laten sluiten bij het verkoopproces binnen uw

ontplooien, zowel online als offline, moet duidelijk zijn

organisatie. Met oog voor de samenhang tussen

hoe uw organisatie waarde toevoegt aan uw klant.

strategie en operatie en gebruikmakend van de kracht
van CRM en Social Media.
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Welke waarde voegt u nu echt toe?
Om

succesvolle

marketingactiviteiten

te

kunnen

Basis klantstrategieën

ontplooien, zowel online als offline, moet duidelijk zijn
hoe uw organisatie waarde toevoegt aan uw klant.
Het woord klant bedoelen we hier in de breedste zin
van het woord. U kunt klant in dit white paper vertalen
naar de daadwerkelijke klant, de potentiële klant, een
partner, een beïnvloeder, de pers, etc.
U heeft zelf een beeld bij de waarde die uw organisatie
kan toevoegen aan uw klant, maar kunt u uw visie ook

Bent u er van overtuigd dat u waarde aan uw klant
kunt toevoegen door een hechte relatie met hem op te
bouwen? En dat deze relatie en de waarde toevoeging
wederzijds is? Dan investeert u in klantenbinding, stuurt u
op klantwaarde en doet u een gedifferentieerd aanbod
aan uw klanten.
Alleen met een uitgewerkte klantstrategie is het mogelijk
om een hechte relatie met de klant op te bouwen vanuit
de dagelijkse contacten.

‘hard’ maken? Weet u wat uw klant aanspreekt? Deelt
uw klant uw visie over uw toegevoegde waarde met
u? Heeft deze toegevoegde waarde ook meetbaar
effect op het bedrijfsresultaat van uw klant? Welke
bewijsvoering heeft u daarvoor beschikbaar? Bent
u ervan overtuigd dat uw medewerkers zich dit ook
realiseren? Inzicht in wat uw businessmodel werkelijk
succesvol maakt is essentieel om een succesvolle
verkoopgerichte marketing aanpak te kunnen realiseren.
Dit alles zijn vragen die aan de basis staan van de

Essentieel bij het opbouwen van klantvertrouwen zijn de
kracht van toegevoegde waarde en de toepassing van
timing, uithoudingsvermogen en relevantie.
Gemiddeld
zijn
acht
waarde
toevoegende
contactmomenten nodig om een vertrouwensrelatie op te
bouwen die leidt tot een koopbeslissing.
Om ‘top of mind’ te zijn op het moment dat een
aankoopbeslissing wordt gemaakt moeten we in staat
zijn om elke zes tot zeven weken een positieve indruk
achter te laten.

combinatie van CRM en campagnemanagement, al
dan niet geïntegreerd met Social Media. In uw CRM

product), Operational Excellence (de waarde is een

strategie staat uw klant centraal en heeft u een aantal

lage prijs en een goed leveringsproces) en Customer

keuzes gemaakt die in uw marketingcampagnes weer

Intimacy (de waarde zit in de relatie met de klant).

naar voren zouden moeten komen.
Ondanks dat er halverwege de jaren negentig voor
Uw klantstrategie geeft de keuze van uw organisatie

het eerst over deze waardestrategieën is gepubliceerd,

weer om de verbinding met de klant op een bepaalde

is deze basisindeling nog steeds zeer gangbaar. Het

manier aan te gaan, te sturen en waarde toe te voegen.

spreekt voor zich dat CRM (Customer Relationship

Er zijn meerdere manieren om over klantstrategieën na te

Management) een belangrijk onderdeel van de

denken. Een gangbare en zeer begrijpelijke indeling is

uitwerking van deze strategie is voor een organisatie

die van de waarde strategieën van Treacy & Wiersma:

die Customer Intimacy als belangrijkste basisstrategie

Product Leadership (de waarde is een vernieuwend

kiest.
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Welke waarde voegt u nu echt toe?
Bestaande of nieuwe klanten

De keuzes die u maakt rondom bestaande of nieuwe

In deze white paper gaan we ervan uit dat u inderdaad

klanten hebben een onderscheidende aanpak nodig.

voor een waardestrategie heeft gekozen op basis

Het is daarom van belang om uw klantstrategie op

van Customer Intimacy en dat u de wensen van de

basis van deze keuzes verder te specificeren en uit te

individuele klant zo veel mogelijk in het achterhoofd

werken. Alleen met een uitgewerkte klantstrategie is

houdt. U bent er van overtuigd dat u waarde aan

het mogelijk om een hechte relatie met de klant op te

uw klant kunt toevoegen door een hechte relatie met

bouwen vanuit de dagelijkse contacten.

hem op te bouwen. En dat deze relatie en de waarde
toevoeging dan ook wederzijds is. Dat is ook de
reden waarom u investeert in klantenbinding, stuurt op
klantwaarde en een gedifferentieerd aanbod aan uw
klanten doet.
Customer intimacy

Bij het uitwerken van deze waardestrategie naar een

Dicht bij de klant

CRM strategie is het belangrijk om onderscheid te
maken in aandacht die u geeft aan klanten en aan
niet-klanten. Dat doet u uiteraard om de continuïteit
van uw organisatie te vergroten, of minimaal in stand
te houden. De focus kan dan liggen op het werven
van nieuwe klanten en/of door het behouden of laten
groeien van bestaande klanten.
Het verkrijgen van de aandacht van niet-klanten
vraagt om een andere aanpak dan van bestaande
klanten. Bij de bestaande klanten kent u de beslissers
persoonlijk en heeft u, als het goed is, al een
vertrouwensrelatie opgebouwd. Bij nieuwe klanten
moet deze vertrouwensrelatie nog groeien en moet u

Beste prijs

Vernieuwend product

gedetailleerdere kennis van de organisatie opbouwen.

Operational excellence

Product leadership

De stappen die u neemt in uw marketingaanpak zullen
dan ook verschillen.

www.crmexcellence.nl
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Welke waarde voegt u nu echt toe?
Vertrouwen opbouwen en aandacht
van de klant

of informatie wordt gegeneraliseerd (de boodschap
komt wel binnen, maar is niet onderscheidend).

Tegenwoordig wordt er gesproken over de intensivering
van het gevecht om aandacht van de klant. Uzelf,

De vraag aan uw organisatie is hoe u in al dat geweld

uw concurrenten, maar ook mensen en organisaties

toch de interactie met uw klanten kunt aangaan en

buiten het zakelijke netwerk vragen aandacht van

hierbij het vertrouwen kunt opbouwen dat uw klant in

uw klant. Meer, vaker en sneller wordt de interactie

uw organisatie heeft. Essentieel hierbij zijn de kracht

gezocht.

Door de explosieve toename van het

van het toevoegen van waarde aan de klant en het

aantal mediakanalen, de snelheid waarmee nieuwe

toepassen van factoren als timing, uithoudingsvermogen

initiatieven elkaar opvolgen en de menselijke beperking

en relevantie. Het opbouwen van een succesvolle

om al deze informatie een plek te geven, gaan uw

klantrelatie is gebaseerd op een viertal basisprincipes

klanten informatie filteren om zich te beschermen tegen

die altijd al bestonden, maar in de huidige tijd winnen

de overvloed. Ze laten informatie weg (de boodschap

aan relevantie:

wordt niet gezien), informatie wordt vervormd (de

•

Het opbouwen van een persoonlijke relatie;

boodschap krijgt een andere betekenis)

•

Het waarde toevoegen aan de ander;

•

Het door de tijd heen ‘top of mind’ blijven;

•

De kracht van herhaling.

Visie
Missie

Het opbouwen van een persoonlijke
relatie

Strategie

Sinds jaar en dag vormen mensen groepen en werken
samen om te overleven. Deze samenwerking is het
meest effectief wanneer mensen elkaar begrijpen

Operational
excellence

en vertrouwen. Dit principe is ook toe te passen op

Customer
intimacy

nieuwe klanten. Uw klanten zijn ook sociale wezens.

Product
leadership

Ondanks de toenemende individualisering verandert
dat basisprincipe niet, of hooguit langzaam. Voordat
u zaken kunt doen is er een zekere tijd nodig zijn om
Nieuwe klanten
Bestaande klanten

Groei
Onderscheidend vermogen
Klantfocus

(Cross sell / up sell / deep sell)

Klanttevredenheid
Klantloyaliteit

vertrouwen op te bouwen. Zonder vertrouwen worden
er geen zaken gedaan.

Klantwaarde
Klantpiramide©

Figuur 2: Missie, visie, waarde strategieën en CRM strategie
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Het waarde toevoegen aan de ander
Het koopproces van de klant doorloopt drie stappen

Alleen met een positief saldo op de emotional

voordat hij een positief besluit neemt: ‘Do I like him’,

bankaccount van uw klant zult u iets terug ontvangen,

‘Do I trust him’ en ‘Can he do the job’. Om zaken

bijvoorbeeld in de vorm van een zakelijke overeenkomst.

te kunnen doen moeten deze stappen dus succesvol
worden afgerond.

De derde stap (Can he do the job)

is het leveren

van de bewijsvoering dat u inderdaad in staat bent
De eerste stap (Do I like him) gaat over het elkaar als

om de opdracht op een goede en succesvolle manier

mens waarderen en aardig vinden en daardoor een

in te vullen. Dit kan door de inzet van referenties,

persoonlijke relatie opbouwen. Deze stap kan bewust

maar ook met de door u voorgestelde aanpak, het

worden beïnvloed. Er zijn boekenkasten vol geschreven

kunnen aanhaken bij eerdere ervaringen, etc. Echte

over NLP, ‘the First five minutes’ en ‘zo maakt u

verkoopkwaliteiten dus.

vrienden en goede relaties’. Essentieel hierbij zijn echte
menselijke interesse en authenticiteit. Trucjes helpen niet

Het waarde toevoegen aan de ander

en worden op onbewust niveau snel doorzien.

Voordat uw klant het positieve besluit neemt om zaken
met u te doen (in de brede zin van het woord) is het

De tweede stap (Do I trust him) gaat over het opbouwen

noodzakelijk dat hij het gevoel heeft dat u waarde kunt

van vertrouwen. Deze stap is vooral gestoeld op de

toevoegen. Waarde aan hem als persoon, aan zijn

‘emotional bankaccount’ die tussen u en de ander

business, etc. Vanuit CRM excellence komen wij bij onze

wordt opgebouwd. Als er genoeg wordt gestort op

projecten gek genoeg nog vaak organisaties tegen

deze ‘bankrekening’, ontstaat er op enig moment een

die denken dat een of twee keer contact voldoende

dusdanig tegoed dat er ook wat gebruikt kan worden.

waarde heeft toegevoegd om een positief besluit te

Vergelijk het met de bankrekening die u zelf heeft. Deze

creëren. In feite betreft dat de basis van marketingacties

‘emotional bankaccount’ gaat echter niet over geld,

die u vast herkent: het sturen van een brief/aanbieding,

maar over het krediet dat u als mens bij de ander heeft

het nabellen en het uitrangeren van iedereen die niet

opgebouwd. Met dit krediet wordt bijvoorbeeld een

meteen positief reageert. Geen wonder dat we dan

positief besluit genomen over de inzet van uw diensten.

tevreden zijn met responspercentages van 1,9 %!

Naast het leveren van toegevoegde waarde, wordt het
vertrouwen versterkt door het nakomen van afspraken,
het overtreffen van de verwachtingen, referenties van
derden en het delen van kennis.
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Het waarde toevoegen aan de ander
Het toevoegen van waarde heeft meer tijd nodig,

Het is duidelijk dat contact om het contact niet voldoende

vooral in een B2B omgeving. Uit onderzoek blijkt dat er

is, de relatie moet groeien. In veel gevallen werpt dat

gemiddeld acht waardetoevoegende contactmomenten

een ander licht op de marketingcampagnes die tot een

nodig zijn om een vertrouwensrelatie op te bouwen die

direct contact leiden. Is dat contactmoment waardevol

leidt tot een koopbeslissing. Dit is een Gauss curve,

voor de ontvanger (bijv. antwoord op een vraag) of is

wat betekent dat het laaghangende fruit inderdaad

het contactmoment vooral waardevol voor de zender

aan een of twee contactmomenten voldoende heeft

(bijv. een algemene nieuwsbrief). Een marketingafdeling

en een grote groep aan 15 contactmomenten nog

moet over een dusdanig goed klantbeeld beschikken,

niet genoeg heeft. Gemiddeld gaat het echter om

dat het toevoegen van waarde op basis van profielen

acht waardevolle contactmomenten. Dat betekent

en interessegebieden mogelijk is.

dat de eerder beschreven marketingacties, zoals het
sturen van een brief en het inzetten van een belbureau,
volstrekt zinloos zijn als er een vertrouwensrelatie moet
worden opgebouwd.
Essentieel is de inhoud van het label “waarde
toevoegend”. Het plannen van acht contactmomenten,
die vooral waardevol zijn voor de verkopende partij,
is onvoldoende. De contactmomenten moeten van
waarde zijn voor de koper, niet voor de verkoper. Het
sturen van een nieuwsbrief, die van de daken schreeuwt
hoe goed de verkopende partij is, is dan ook niet
waarde toevoegend voor de koper. Een nieuwsbrief,
waarin onderwerpen worden besproken waarvan de
koper heeft aangegeven dat deze interessant voor hem
zijn, kan dat wél zijn.
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Het door de tijd heen ‘top of mind’ blijven
Samenvoegen van tijd & waarde
toevoegen

Trust

8

Door het samenvoegen van de principes ‘tijd’ en
‘waarde toevoegen’, kan het beslismoment positief
worden beïnvloed. De factor tijd zorgt ervoor dat u
als aanbieder in de gedachten van de beslisser zit. De
waarde toevoeging zorgt ervoor dat het besluit positief
<6 - 7 weken>

Time

wordt beïnvloed doordat de ontvanger steeds positieve
ervaringen heeft gehad. U voegt immers steeds waarde

Figuur 2: waardevolle contactmomenten

toe. Kortom: Tijd + Waarde = Resultaat.

Wanneer uw klant een contactmoment als waardevol
heeft gekwalificeerd draagt dit moment bij aan het
versterken van de relatie. Dit effect heeft echter geen

T&W=R

eeuwigheidswaarde. Op het moment dat u het contact
laat verwateren, wordt het steeds lastiger om hier in

Een aandachtspunt bij het creëren van waardevolle

een later stadium op voort te borduren. Net als in een

contactmomenten is de positie van de lat na een

‘echte’ relatie zult u uw relatie met de klant blijvend

eerste positieve ervaring door de klant. Die lat komt

moeten onderhouden, zonder de irritatiegrens van de

namelijk iedere keer een stukje hoger te liggen

ander te overschrijden.

omdat er vertrouwen wordt opgebouwd. Het tweede
contactmoment zal dus iets moeten doen met de

Ook hier is onderzoek naar gedaan, waarbij de wijze

(relevante) kennis die u in het eerste contactmoment

waarop onze hersenen werken een essentiële rol aan

over de klant heeft opgedaan. Dit lijkt een open deur,

de factor tijd heeft toegekend. Als mens zijn we slechts

maar het gebeurt maar al te vaak dat dit soort ‘details’

in staat om een ervaring gemiddeld zes tot zeven

over het hoofd worden gezien.

weken ‘top of mind’ te houden. Daarna hebben we
alweer zoveel nieuwe indrukken en prioriteiten, dat de
betreffende ervaring naar de achtergrond wordt gedrukt.
Hoe meer persoonlijke impact de ervaring echter heeft,
des te langer deze ‘top of mind’ blijft. Om ‘top of mind’
te zijn op het moment dat een aankoopbeslissing wordt
gemaakt moeten we dus in staat zijn om elke zes tot
zeven weken een positieve indruk achter te laten.
De kans is dan groot dat onze organisatie of aanbieding
onderdeel uitmaakt van de aankoopafweging.
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De kracht van herhaling
Een ander kenmerk van het beïnvloedingsproces is het

Het is niet erg om eerdere boodschappen (in een

feit dat onze hersenen beperkt nieuwe informatie kunnen

aangepaste vorm) vaker onder de aandacht te brengen.

opnemen. Over het algemeen wordt gesteld dat van

Wanneer de klant een boodschap herkent omdat deze

een boodschap slechts 25% als nieuwe informatie kan

al eerder door hem is waargenomen in een eerder

worden toegevoegd en dat de overige informatie ter

contactmoment, wordt de boodschap niet genegeerd

bevestiging en versterking dient van reeds bestaande

maar werkt deze in eerste instantie bevestigend en

kennis. Dat betekent dat een groot deel van de

versterkend. De klant percipieert dit echter niet of

boodschap moet bestaan uit herhaling of bevestiging

nauwelijks als toegevoegde waarde (hoewel die er dus

van eerdere contactmomenten, om onthouden te

wel is!). Daarom is het belangrijk om in een boodschap

worden. Het liefste op verschillende manieren.

ook nieuwe of aanvullende informatie te communiceren.
Immers, een contactmoment dat geen waarde toevoegt
wordt genegeerd door de interne (onbewuste) filters die
de klant heeft opgebouwd.

Voorbeeld:
U bent leverancier van beveiligingsdiensten en beveiligingsproducten en u heeft veel kennis opgebouwd rondom
het onderwerp beveiliging. De waarde die u kunt toevoegen zit niet alleen in het leveren van de diensten en
producten, maar ook in het delen van de binnen uw organisatie beschikbare kennis. U heeft achterhaald welke
van uw contactpersonen interesse hebben in beveiligingsaspecten van bedrijfspanden. In de verschillende waarde
stappen die u neemt om uiteindelijk een beveiligingsproject in een B2B doelgroep uit te kunnen voeren, kunt u een
volgende opbouw toepassen:

•

Stap 1: Een artikel over de noodzaak van beveiliging van bedrijfspanden

•

Stap 2: Onderzoekscijfers over inbraakpercentages per regio

•

Stap 3: Checklist die men kan invullen om te kijken in hoeverre men zijn pand goed heeft beveiligd

•

Stap 4: Telefoontje om na te gaan of er specifieke vragen zijn die in de checklist niet zijn beantwoord, en
deze dan mondeling beantwoorden. In deze stap kan dan meteen dieper worden ingegaan op de specifieke
klantsituatie

•

Stap 5: Aanbieding om een beveiligingscheck uit te voeren en een rapport met aanbevelingen te ontvangen

•

Stap 6: Gesprek om de aanbevelingen toe te lichten

•

Stap 7: Inhoudelijke productinformatie die bij de aanbevelingen past met daarbij referentieverhalen van klanten
die deze producten hebben gebruikt

•

Stap 8: Voorstel om de beveiliging op basis van het rapport van aanbevelingen door te voeren.
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Gestructureerde aanpak
Heeft u zich wel eens afgevraagd in hoeverre uw

Deze

marketingcampagnes rekening houden met menselijke

geïntegreerd in een succesvolle commerciële aanpak

koopprocessen zoals zojuist beschreven? Wellicht

om daadwerkelijk resultaat te behalen.

niet, omdat u denkt dat de door u uitgevoerde

Daarvoor

marketingcampagnes

afgerond

management die deze visie weet te vertalen naar de

moeten zijn. En neemt u daarom genoegen met alleen

CRM strategie die in de eigen operatie ingebed wordt.

het versturen van een mailing en het nabellen van het

Het spreekt voor zich dat klantwaarde onderdeel

klantenbestand.

moet zijn van de CRM strategie en van de keuzes

zo

snel

mogelijk

vier

aspecten

is

moeten

management

met

bewust

visie

worden

nodig

en

die rondom het marketing- en campagnemanagement
Het is duidelijk dat het uiteindelijke resultaat, zoals

worden gemaakt.

beschreven in het voorbeeld van beveiligingsproducten,
moet opwegen tegen een dergelijke tijdsinvestering. Er

Gestructureerde aanpak

moet namelijk wel rendement worden behaald. Vandaar

Naast visie vergt deze manier om naar commerciële

dat een goede voorbereiding en dito keuze van de

activiteiten te kijken en deze te realiseren, ook

doelgroepen van belang is. Het uiteindelijke doel is

een gestructureerde aanpak. Deze gestructureerde

om een op de klant toegesneden opdracht te kunnen

aanpak wordt het beste ondersteund door goed

realiseren, waarbij de klant ervan overtuigd is dat het

campagnemanagement waarbij in de manier van

hem voordeel gaat opleveren. En dat in een door u

organiseren de klant leidend is voor de activiteiten en

gekozen doelgroep, waarvan u de overtuiging heeft

niet de interne organisatie. Het is belangrijk dat de

dat u binnen deze doelgroep een goede propositie

activiteiten rondom de betreffende campagne goed

heeft. Is het dan niet zinloos om steeds opnieuw een

ingepland worden. Denk aan het voorbeeld van de

andere doelgroep af te romen met 1,9 % respons?

acht stappen die met herhaling van de boodschap op

Indien u ook overtuigd bent van de hier beschreven

verschillende manieren elke zes tot zeven weken onder

keuzes en de toepassingen voor uw organisatie, is het

de aandacht van de klant gebracht moeten worden.

goed om inzicht te krijgen in de consequenties voor uw

Campagnes moeten vooraf goed uitgewerkt zijn,

commerciële aanpak.

met alle campagnestappen en responses die worden
verwacht. Op deze manier kunnen de waardevolle

Management met visie

contacten in de tijd uitstekend worden ingepland.

In ieder geval moet u zich bewust zijn van de vier

Afhankelijk van de respons krijgt een bepaalde persoon

eerder beschreven aspecten: het opbouwen van de

dan de ene of de andere waarde toevoegende

vertrouwensrelatie, het toevoegen van waarde, het

vervolgstap.

tijdsaspect en de kracht van de herhaling in verschillende
vormen.
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Goede klantinformatie
Consequenties voor uw commerciële aanpak
Het lijkt een dooddoener maar, gezien het feit dat
we nog steeds organisaties tegenkomen die het 360

Campagnemanagement zonder goede klantinformatie is
verspilde moeite.

graden klantbeeld onvoldoende beschikbaar hebben,
noemen we het toch maar. Voordat de campagne
van start gaat is het noodzakelijk om vast te stellen
welke klantinformatie benodigd is en in hoeverre deze
informatie ook daadwerkelijk beschikbaar is.
Goede
te

klantinformatie

maken

rondom

is

essentieel

doelgroepen,

om

keuzes

toegevoegde

Gestructureerde datacapture
campagnemanagement!

is

onderdeel

Uw klanten onderling communiceren met elkaar en
bepalen zelf of ze u toelaten tot de conversatie.
Het afstemmen van interne en externe processen is (te)
vaak een stiefkindje en wordt schromelijk onderschat.

waarde en campagnestappen. Niet alleen om de
efficiency van de marketingcampagnes te verhogen,

Het uitvoeren van campagnes via meerdere kanalen

maar ook om de juiste keuzes en sturing te kunnen

wordt een multichannel benadering genoemd.

leveren.

Campagnemanagement

zonder

goede

klantinformatie is verspilde moeite. Essentieel hierbij

Hierbij wordt vaak onderscheid gemaakt tussen online

is dat de klantinformatie tweeledig is, namelijk de

kanalen en offline kanalen. Afstemming tussen online

initiële klantinformatie waarop de keuzes gebaseerd

en offline communicatie is belangrijk maar niet altijd

zijn en de verwerking en aanvulling van de informatie

vanzelfsprekend. In veel organisaties gaat het om

die gedurende de campagnes wordt gegeneerd.

interne

Gestructureerde

valt veel winst te behalen in het effectief op elkaar

datacapture

is

onderdeel

van

domeinen van verschillende afdelingen. Er

campagnemanagement!

afstemmen van de kanalen.

Multichannel, online en offline

In de praktijk zijn offline kanalen vooral belangrijk voor

Door het toenemende aantal (interactieve) kanalen

creatie van awareness en opname van uw product

die op de consument en bedrijven afkomen wordt het

of dienst in de shortlist. Offline kanalen zijn typisch

steeds belangrijker om de afhankelijkheden over deze

geschikt voor zenden. De boodschappen zijn hierdoor

kanalen heen in kaart te brengen en te bepalen hoe

onderhevig aan een grote mate van filtering. Aandacht

deze bijdragen aan de algehele Customer Experience.

voor herkenbaarheid van de boodschap, branding en

De waardetoevoegende momenten worden door de

inprenting zijn belangrijk omdat ze een basis leggen

klant als nog krachtiger ervaren op het moment dat

voor het vertrouwen van de klant. Wanneer je dit koppelt

u hiervoor diverse kanalen gebruikt. Zeker als er een

aan de basis klantstrategie zou je kunnen zeggen dat

relatie wordt gelegd tussen eerdere interacties met de

offline kanalen vooral hun waarde bewijzen bij het

klant en de nieuwe campagnestap.

werven van klanten en in markten met een nadruk op
merkenbouw.
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Inzet Social Media
Online kanalen zijn vooral belangrijk voor het verlenen

Bij outbound communicatie is de zorg voor lage irritatie

en aanvullen van meer gedetailleerde informatie

door relevantie (in boodschap, timing en kanaal)

bij latere fasen in het koopproces en bij cross- en

belangrijk. Bij inbound communicatie ligt de nadruk

upsell. Dit komt doordat het in de digitale wereld veel

vooral op een goede reactie op het klantinitiatief door

gemakkelijker is om klantinformatie te verzamelen en te

juiste inschaling van de klant (nieuw, bestaand, waarde)

hergebruiken.

en juiste instroom in het campagnemanagement proces
(informatieniveau, kanaal). De stijgende invloed van

Voor een goede aansluiting tussen het koopproces

online kanalen zorgt er voor dat inbound marketing

van de klant en de campagnes van uw organisatie,

steeds belangrijker wordt.

is het van belang om een onderbouwde keuze te
maken ten aanzien van de inzet van online en offline

De

eerder

campagnestappen. En om vast te stellen hoe deze op

overeind:

beschreven

basisprincipes

blijven

elkaar inspelen.
•

Luisteren naar je klant;

Inzet Social Media

•

Begrijpen van wat de klant je vertelt;

Social Media zijn niet meer weg te denken. De

•

Handelen naar wat je daarvan hebt geleerd;

jongere generaties gebruiken Social Media zoals de
oudere generaties (ja, en dan hebben we het over de

In feite worden Social Media gebruikt om, ten aanzien

veertigers.. slik!) destijds voor het eerst email gebruikten.

van campagnes, drie aspecten te ondersteunen:

Het duurde even voordat email marketing een serieus
vakgebied werd. Nu is het niet meer weg te denken.

1. Het luisteren naar de markt. Wat speelt er, welke

Deze tijd hebben we niet als het gaat om het integreren

informatie kunnen we verzamelen over doelgroepen

van Social Media in de huidige campagnes. Het

en individuele prospects waar we met onze

integreren van Social Media in de campagnestappen

commerciële processen (breder dus dan alleen

van een multichannel campagne is onvermijdelijk. De

campagne management) op in kunnen spelen.

rol van Social Media is echter niet een traditionele

2. Het gebruiken van Social Media als communicatie

online rol zoals email, het zorgt voor een verandering

kanaal en onderdeel van de Multi Channel

in de wijze van communiceren.

campagnes. Door de opkomst van Social Media
is een verschuiving ontstaan omdat branding

Door de opkomst van Social Media is er een verschuiving

steeds vaker onderwerp is in Facebook, Twitter en

ontstaan van ‘outbound’ naar ‘inbound’ communicatie

Linkedin.

en van ‘zenden’ naar ‘luisteren’ en ‘interacteren’. Beide

3. Het gebruiken van Social Media als direct verkoop

vormen blijven echter bestaan.

en service kanaal.
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Inzet Social Media
Een steeds grotere uitdaging bij Social Media is het

het uitvoeren van promotie- en reclamecampagnes, voor

vastleggen van relevante informatie uit deze media.

leads die door Sales worden omgezet in opportunities

Niet alleen omdat het niet duidelijk is in hoeverre de

en orders. Vervolgens kan Service werken aan het

verschillende Social Media integraties hebben met

behouden van de klant en wellicht vervolgopdrachten.

uw CRM systeem, maar ook omdat u niet altijd actief
deelneemt. De communicatie gaat niet meer via u,

Idealiter komt de klant gedurende zijn ‘levenscyclus’ in

maar tussen uw klanten onderling en deze bepalen

aanraking met verschillende afdelingen binnen dezelfde

zelf of ze u toelaten tot de conversatie. Het vereist dus

organisatie. Dit proces vertaalt zich bij de klant naar

een actieve ‘presence’ op verschillende Social Media

een ervaring die bepalend is voor de waardering van

platformen. Alleen dan heeft u kansen op inzicht in en

de organisatie. Om consistentie in klantbediening te

dialoog met uw doelgroepen.

waarborgen is interne procesbeheersing van belang.

En dan nog is het de vraag in hoeverre de beschikbare

Extern: Zorg voor een relevante en consistente

informatie moet worden vastgelegd in uw CRM systeem.

‘experience’ over de kanalen, boodschappen en

De meeste CRM leveranciers hebben nu de eerste

contacten heen vanuit de ogen van de klant.

CRM-Social Media integraties en plug-ins beschikbaar

Intern: Stem processen van klantenservice, marketing en

gemaakt. Dit is nog maar het begin. Belangrijk is om

sales op elkaar af. Weet de verschillende rollen en de

niet uit te gaan van wat de tools mogelijk maken,

invloed die deze hebben op de klant. Meet resultaat

maar van welke informatie voor het realiseren van uw

via beïnvloedbare KPI’s.

strategie noodzakelijk is.
Het afstemmen van interne en externe processen is vaak
Social Media kan ook uitstekend worden gebruikt als

een stiefkindje en wordt schromelijk onderschat.

bewijsvoering in het kader van het eerder genoemde
koopproces van de klant. En dat kan zelfs op een zeer

Voorbeeld: Onderstaande tweets geven aan hoe klanten bij een

kosten efficiënte en laagdrempelige wijze. Wanneer

positieve ervaring een waardevolle ambassadeur van uw onrganisatie

bestaande relaties en klanten zich profileren als

kunnen worden!

ambassadeur van uw organisatie, of een onderdeel van
uw organisatie, ontstaat een zeer krachtig fenomeen.

Interne organisatie afstemmen op
externe communicatie
Veel

organisaties

beschikken

over

verschillende

afdelingen voor ‘marketing’, ‘sales’ en ‘service’. Meestal
werkt dat als volgt: de afdeling Marketing zorgt, middels

www.crmexcellence.nl
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Voorbeeld:
KPN heeft lange tijd mailings verstuurd waarbij geen onderscheid werd gemaakt in wat klanten willen, al hebben
of de technische beperkingen in de situatie bij de klant. Deze informatie was wel, of in ieder geval voor een deel,
beschikbaar in de klantsystemen van de organisatie.

Zo kon het gebeuren dat je als afnemer van het product Internet + bellen een mailing kreeg waarin aan jou hetzelfde
product dat je al had werd aangeboden (met introductiekorting die alleen voor nieuwe klanten geldt). Of dat je een
aanbieding van een product kreeg waarin je niet geïnteresseerd was (bijvoorbeeld mobiele telefonie, omdat je al
voorzien was), of een product dat niet van toepassing was vanwege technische beperkingen van het netwerk bij de
thuisaansluiting (bijvoorbeeld interactieve TV).

De frustraties die dat oplevert zijn evident: het wordt je als klant duidelijk gemaakt dat nieuwe klanten blijkbaar meer
waard zijn dan jij als trouwe klant. Weliswaar zijn er mooie nieuwe producten in de aanbieding, maar niet voor jou!
KPN had dit eenvoudig kunnen voorkomen
door op emailadres een ontdubbeling en een verrijking met het klantenbestand uit te voeren, maar blijkbaar lag dat
bij een andere afdeling…
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Meten van resultaten en analyseren
Campagnemanagement. Als je niet weet welke richting

3. Richt gedetailleerde rapportages
in.

je op moet kan dat twee oorzaken hebben: of je weet

Stel de meetbare doelstellingen op een realistisch niveau

niet waar je heen wilt, of je weet niet waar je nu bent.

vast. Monitor de resultaten en onderneem meteen actie

Door de nulsituatie te meten krijg je in ieder geval inzicht

als de resultaten tegenvallen. De wijze van het meten

in het tweede. Het meten van deze uitgangssituatie kan

van de voortgang rondom deze business doelen zal

je helpen om richting te bepalen.

in de CRM rapportages naar voren moeten komen

Het meten binnen CRM campagnemanagement wordt

en in de dagelijkse aansturing van de operationele

gedaan met specifieke KPI’s die op verschillende

afdelingen aan de orde moeten komen. Maar al te

niveaus kunnen worden vastgesteld. Onderstaande

vaak zien we dat rapportages niet in de dagelijkse

punten zijn daarbij van belang:

aansturing worden gebruikt, en daarmee onvoldoende

‘Meten’

speelt

een

belangrijke

rol

bij

CRM

belang krijgen in een organisatie. U kunt zich vast wel

1. Definieer and kwantificeer business
doelen.

voorstellen wat er met de benodigde input gebeurt,

Kwantificeer hoe uw CRM activiteiten klantwaarde gaan

gebruikers.

als de output niet serieus wordt genomen door CRM

verhogen of de kosten van het werven en behouden
kunnen verlagen. Bepaal scherp hoe u de resultaten

4. Weet wat je meet.

wilt meten en stel een uitdagend, maar realistisch en

Als de doelstellingen worden gehaald doe je de dingen

haalbaar doel.

goed. Maar! Doe je ook de goede dingen? Dat weet
je pas nadat de campagneresultaten zijn geanalyseerd.

2. Link CRM doelen, strategieën en
metrics.

Leidt de download van een white paper echt tot een

Bepaal of prestaties ook echt bijdragen aan de hoger

Of blijkt een contact via LinkedIn eerder tot resultaat te

liggende doelstellingen. Als uw businessdoel is om een

leiden? Uitkomst van de analyse is dat je weet wat de

stijging in klantwaarde te realiseren van klanten die

drivers in je business model zijn. Uit deze resultaten

korter dan 1 jaar klant zijn, dan kan uw strategie zijn

moeten dan zinvolle conclusies worden getrokken. Om

om in dat eerste jaar minimaal 3 keer een door de klant

zinvolle conclusies te trekken is het van belang om echt

als waardevol beoordeeld klantcontact te hebben.

te begrijpen wat je meet. Dan doe je de goede dingen.

salesgesprek en uiteindelijk tot een (herhaal)opdracht?

U kunt dat meten door een afgegeven NPS score te
combineren met het tellen van het aantal klantcontacten
voor die specifieke doelgroep. Meet dan direct ook
of bij klanten met wie dat niet lukt ook daadwerkelijk
een lagere klantwaarde is te constateren en volg de
ontwikkeling in de tijd.
www.crmexcellence.nl

Postbus 14, 9765 ZG Eelde - Telefoon: 050 - 309 69 95

Conclusies
Een uitdaging is enigszins dat (met dank aan Albert

Om de aandacht van uw (potentiële) klanten te krijgen

Einstein) niet alles wat je meet een verklaring geeft voor

en vast te houden is het verstandig om gebruik te maken

het resultaat en dat sommige zaken niet te meten zijn.

van de vier basisprincipes die tot een succesvolle

Dat laatste geldt voornamelijk voor het effect dat Social

klantrelatie leiden:

Media campagnes zouden moeten hebben. Veel
bedrijven integreren Social Media in hun campagne

•

Het opbouwen van een persoonlijke relatie.

proces ‘omdat ze niet achter willen blijven’. De

•

Het waarde toevoegen aan de ander.

successen lijken alleen maar moeilijk ‘hard’ te maken.

•

Het door de tijd heen ‘top of mind’ blijven.

Er lijken geheel nieuwe wetten te gelden. Niets is echter

•

De kracht van herhaling.

minder waar. Het spel en de regels zijn veranderd, het
doel is nog steeds hetzelfde en terug te voeren op de in

Indien u na het lezen van deze white paper de overtuiging

hoofdstuk 2 genoemde basisprincipes.

heeft dat u in uw organisatie een verandering wilt
doorvoeren op het gebied van campagnemanagement

Conclusies

en Social Media en deze in uw CRM strategie wilt

Campagnemanagement

en

inbedden, dan is het noodzakelijk om:

Social Media zijn onherroepelijk
CRM

1. Een duidelijke visie te hebben en deze te kunnen

succesvolle

vertalen naar de operationele marketingprocessen.

marketingactiviteiten te kunnen

2. Een gestructureerde aanpak op te stellen, waarbij

ontplooien, zowel online als

multichannel campagnes, de inzet van Social

offline, moet duidelijk zijn hoe

Media en keuzes rondom online en offline

uw organisatie waarde toevoegt

campagnestappen de nodige aandacht krijgen.

verweven

in

strategie.

Om

de

aan uw klant. Indien u een waardestrategie hanteert
op basis van Customer Intimacy, is het van belang
om keuzes te maken ten aanzien van de focus op
bestaande of op nieuwe klanten.

3. Vast te stellen welke klantinformatie van belang is
om beschikbaar te hebben.
4. Vast te stellen op basis van welke rapportages en
meetmomenten de voortgang wordt gemonitord.
5. De interne en externe communicatie op elkaar af
te stemmen.
Heeft u geconstateerd dat deze vijf aandachtsgebieden
geborgd zijn in uw Social Media, Campagne
management of CRM project? Dan kunt u de vruchten
plukken. Veel succes!
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CRM excellence: CRM voor directies
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 20 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.
CRM gaat deels over techniek maar vooral over organisatorische en menselijke processen. Onze focus is gericht op de combinatie van verkoop- en
klantprocessen, de mensen en de ondersteunende CRM systemen. Door deze combinatie gaan CRM investeringen daadwerkelijk geld opleveren.
Klanten winnen, binden en behouden. Dat is waar het bij Customer Relationship Management (CRM) om draait.

Volg ons op: Twitter: @crmexcellence, LinkedIn: linkd.in/uF1gwG, www.crmexcellence.nl
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uitvoerbaarheid om daarmee resultaat te boeken. Frits

inbedding in de organisatie een belangrijk speerpunt
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en non-profit tegenkomen. De combinatie van klanten/
relaties, mensen en IT vindt zij bijzonder uitdagend.
Voor

klanten

van

CRM

excellence

is

Voor

klanten

van

aan

klantgerichte

CRM

excellence

strategieën,
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