
Gedurende de afgelopen decennia werd CRM  

door veel bedrijven gebruikt om het klantgedrag te 

beïnvloeden. In veel gevallen was deze aanpak 

gedreven door technologie, waarbij processen en 

analyses in de strategie ingebed werden. Bedrijven 

verzamelden veel data over de klant en het 360-graden 

klantbeeld was een belangrijk aandachtsgebied. Op 

deze manier kon een 1-op-1 relatie met de klant zo 

optimaal mogelijk worden gemanaged. 

De belangrijkste resultaten van deze aanpak liggen 

op het gebied van omzetverhoging, kostenverlaging, 

effectiviteitverbeteringen en kwaliteitsverbeteringen. Met 

name deze laatste, gebaseerd op de mogelijkheden 

om de serviceverlening te verbeteren, zou moeten 

leiden tot een hogere klantloyaliteit. Dit is de traditionele 

manier waarop de mogelijkheden van CRM worden 

ingezet. CRM 1.0, waarbij technologie, processen, 

werkstromen en analyses vooral operationeel gericht 

zijn op het verkrijgen van data.

Gebaseerd op de gelijknamige white paper van Paul Greenberg, met toestemming

De revolutie die is ontstaan op het vlak van communicatiemogelijkheden heeft een effect op ons dagelijks leven en 

op alle organisaties, ongeacht welke achtergrond deze hebben. Dit effect uit zich niet alleen in de wijze waarop 

mensen contact hebben en houden, maar heeft ook een grote impact op de manier waarop we met elkaar zaken 

doen. Deze sociale revolutie is mede ingegeven door de nieuwe mogelijkheden die het Internet heeft geleverd: het 

Internet is niet alleen een plaats waar informatie wordt tentoongespreid, maar is geëvolueerd tot een geïntegreerd 

communicatieraamwerk dat vrijwillige kennisdeling en informatieverspreiding tot grote hoogten heeft gebracht. De 

verandering die deze revolutie met zich meebrengt is een verandering op sociaal vlak die alle organisaties raakt.
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De vraag die is: wat betekent dat voor uw 
CRM-implementatie?

CRM 1.0 blijft de basis van uw CRM-implementatie. 
Zonder CRM 1.0 kan CRM 2.0 niet voldoende 
toegevoegde waarde leveren.

Social CRM wordt volwassen

Social Media zorgen voor een verandering op 
sociaal vlak die alle organisaties raakt.

CRM 1.0 richt zich op omzetverhoging, 
kostenverlaging en verbeteringen in effectiviteit en 
kwaliteit.



De afgelopen jaren is de invloed van sociale 

communicatiemedia sterk toegenomen, waarmee het 

eigenaarschap van de klantrelatie niet meer bij de 

leverancier, maar bij de klant zelf ligt. Dat heeft een 

groot effect op de wijze waarop de business zou 

moeten reageren op de klant. De klant heeft namelijk 

de mogelijkheid om zijn visie op de toegevoegde 

waarde van de leverancier buiten de beschermende 

muren van de leverancier kenbaar te maken, zonder 

dat de leverancier hier invloed op heeft. Bovendien 

kan de klant vragen stellen over producten, diensten 

of leveranciers aan andere, ervaringsdeskundige 

klanten. Daarmee wordt de vroegere ‘machtspositie’ 

van marketing- en verkoopafdelingen sterk verkleind, 

zoals wordt beschreven in een van de toonaangevende 

boeken over Social Media, the Cluetrain Manifesto:

De communicatiemomenten en -mogelijkheden binnen 

de sociale netwerken maken krachtige, nieuwe 

manieren van sociale organisaties mogelijk, waardoor 

onderlinge kennisuitwisseling eenvoudiger wordt.

• Als gevolg van deze ontwikkeling worden markten 

en klanten slimmer, beter geïnformeerd, beter 

voorbereid en beter georganiseerd. En dat verandert 

de interactie met de leverancier wezenlijk. De 

leverancier moet zijn kennis en ervaring pro-actief 

gaan delen met klantgroepen die daar interesse in 

hebben om de vertrouwensrelatie te bestendigen. 

• Klanten realiseren zich inmiddels dat de informatie 

en ondersteuning die zij elkaar bieden vaak meer 

inhoud heeft en beter is dan de rechtstreekse 

informatie van de leverancier. Leveranciers moeten 

zich dan ook buigen over de vraag in hoeverre zij 

autonoom in staat zijn om voldoende toegevoegde 

waarde te leveren aan hun klanten. Tussen klanten 

ontstaat een levendige uitwisseling van ervaringen 

betreffende producten, diensten en leveranciers. 

De klanten (en daarmee de ervaringsdeskundigen) 

vertellen de geïnteresseerden (en daarmee 

de prospects van de leverancier) hoe ze het 

ervaren. De ervaringsdeskundigen krijgen 

van de geïnteresseerden een veel hogere 

geloofwaardigheidsfactor dan de marketeers die 

worden gezien als onderdeel van de leverancier, 

en daarmee in de ogen van de prospects 

‘bevooroordeeld’ zijn.

Klanten worden slimmer en beter geïnformeerd, zijn 
voorbereid en georganiseerd.

De ontwikkelingen in Social Media betekenen voor 
uw CRM-implementatie dat uw klantbeeld veel 
inhoud over interesses en aandachtsgebieden moet 
bevatten, waar u dan specifi eke doelgroepen van 
kunt maken. 

Ontwikkeling van Social Media 
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Ervaringsdeskundigen delen ervaringen met 
geïnteresseerden en hebben een veel grotere 
geloofwaardigheid dan marketeers.

Via de push- en pull-mogelijkheden van de Social 
Media bent u in staat om uw kennis gericht en pro-
actief met de doelgroepen uit te wisselen.



Wie is die ’Social Customer’, de klant die de Social 

Media gebruikt om zijn doelen te bereiken? Welke 

strategieën en middelen zijn nodig om deze ‘Social 

Customer’ te bedienen? Het is belangrijk om de 

ontwikkeling rondom het klantvertrouwen te kennen om 

hier een antwoord op te krijgen.

Vóór het jaar 2005 was de onafhankelijke expert, die 

geen directe band met een leverancier had, de bron 

waar klanten het meeste vertrouwen in hadden. Op de 

tweede plaats stonden de academici. In ieder geval 

dus experts die vanuit hun expertrol waarde konden 

toevoegen aan geïnteresseerden. Dit vertrouwen is 

jarenlang gemeten met de Edelman Trust Barometer, 

een jaarlijks terugkerend onderzoek omtrent vertrouwen 

op zakelijk gebied. Opvallend is dat de persoon met 

ongeveer dezelfde interesse gedurende deze jaren 

slechts kon rekenen op het vertrouwen van 22% van de 

respondenten.

In 2005 veranderde de wereld. Het vertrouwen in 

‘een persoon zoals ik’ steeg met stip naar 56% van 

de respondenten, terwijl externe experts en leiders 

van grote organisaties (Captains of Industry) sterk 

zakten in de rangorde. De belangrijkste groep mensen 

die een hoog vertrouwen kregen en waar men voor 

advies terechtkon, waren mensen met soortgelijke 

ideeën en interesses. De verklaring hiervoor ligt in de 

ontwikkelingen op technisch en maatschappelijk vlak, 

waarbij de betrouwbaarheid van ‘word of mouth’ 

(mond-tot-mond-reclame) eenvoudig vindbaar werd en 

adviezen eenvoudig gedeeld konden worden.

Technologie als vliegwiel voor 
communicatie
In de eerste jaren van dit decennium zijn verscheidene 

technologische ontwikkelingen gerealiseerd die een 

grote invloed hebben gehad op de wijze waarop mensen 

met elkaar communiceren en hun weg vinden in het 

‘WorldWide Web’. In deze transformatie heeft Google 

een bijzonder grote rol. De exponentiële groei van het 

Internetzoekgedrag, waarbij Google goed was voor 

ongeveer 500 miljoen unieke bezoekers per maand, 

was een belangrijke aanjager van de verandering. 

Door de geavanceerde zoekmogelijkheden via Internet 

veranderde de wijze waarop informatie toegankelijk 

werd defi nitief. Een geïnteresseerde was in staat om 

in minder dan één seconde toegang te krijgen tot wat 

hij zocht. Hierdoor werden andere tijdrovender of 

dure methoden om informatie te verkrijgen overbodig. 

Iedereen kreeg toegang tot enorme hoeveelheden 

ongestructureerde informatie die via het Internet ter 

beschikking werd gesteld.

Vertrouwen in (onafhankelijke) experts en Captains 
of Industry is sterk gedaald, vertrouwen in de mening 
van sociale omgeving en ‘Peer Groups’ is juist sterk 
gestegen.

Klantvertrouwen
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Denkt u voldoende na over de vraag hoe de 
ontwikkelingen van Social Media ingezet (kunnen) 
worden in uw CRM-implementatie, waardoor u uw 
netwerk niet alleen zo goed mogelijk bereikt, maar 
ook uitbreidt?



Daarnaast ontstond er een parallelle ontwikkeling 

die een grote invloed heeft gehad (en nog heeft) op 

de manier waarop we met elkaar communiceren: 

de ontwikkeling van de mobiele apparaten. Door 

deze ontwikkeling werd de Blackberry (smart phone) 

het eerste mobiele apparaat met meer toegevoegde 

waarde dan een mobiele telefoon. Naast SMS had 

de Blackberry (smart phone) ook de mogelijkheid om te 

e-mailen en kreeg de gebruiker mobiel toegang tot het 

Internet. Deze communicatiemogelijkheden maakten 

de weg vrij voor ‘Het Nieuwe Werken’: onafhankelijk 

van kantoor, bureau of thuiswerkplek. Dit versterkte de 

wijze waarop Generatie Y met elkaar communiceerde, 

waarbij het niet meer noodzakelijk was om iemand te 

bellen. Generatie Y, ook wel de Millenials genoemd, 

zijn de kinderen van de babyboomers, geboren in het 

begin van de jaren ’80 en gereed de arbeidsmarkt te 

betreden.

Naast deze belangrijke zoek- en mobiliteits-

ontwikkelingen waren er meer Web 2.0 ontwikkelingen 

die het pad van de Social Customer geplaveid 

hebben. Denk aan de stormachtige ontwikkelingen 

rondom webbased communities, de explosieve groei 

van openbare discussies en fora, en de toevloed van 

tweets en blogs.

Factoren van invloed op de manier 
van zaken doen
Ondanks dat er nog andere maatschappelijke factoren 

zijn die een invloed hebben gehad, zijn onderstaande 

factoren de twee met het grootste effect op de manier 

van zakendoen en de uitdagingen die hieraan gepaard 

gaan. Uitdagingen, die dankzij de ontwikkeling op het 

gebied van Social CRM, aangegaan kunnen worden.

1. De schandalen op corporate en fi nancieel vlak in 

de jaren 2001-2008

2. De toetreding tot de arbeidsmarkt van de eerder 

genoemde Generatie Y

Het vertrouwen in grote organisaties en hun leiders 

is de afgelopen jaren in sneltreinvaart verdampt. 

De schandalen waarbij multinationals, fi nanciële 

instellingen en ‘business leaders’ betrokken zijn, 

hebben zich in relatief korte tijd opgestapeld. De 

relevantie hiervan ligt in het feit dat klanten hierdoor 

andere wegen hebben gezocht (en gevonden) om 

zakelijke relaties te verwezenlijken die hun vertrouwen 

wél verdienden. De resultaten van de Edelman Trust 

Barometer in 2008 maken onherroepelijk duidelijk dat 

de vertrouwenspositie van de CEO van een organisatie 

is verslechterd. Slechts 23% van de respondenten had 

nog vertrouwen in de CEO. Ook het vertrouwen in 

marketing is sterk gedaald: slechts 41% vertrouwde de 

productmarketing of advertentieuitingen.

Maatschappelijke veranderingen
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Deze ontwikkeling kwam tegelijkertijd met de toetreding 

van Generatie Y tot de arbeidsmarkt. Deze generatie is 

de grootste generatie tot nu toe: 76 miljoen groot. Dit 

is de eerste generatie die opgegroeid is in een tijdperk 

waarbij communicatie via het Internet ‘gebruikelijk’ 

was. Generatie Y voelt zich hiermee dan ook net zo 

vertrouwd als hun ouders met het gebruik van een 

telefoon. 

Generatie Y is een proactieve generatie, die deed wat 

nodig was om te communiceren op een manier die 

paste, ongeacht de bestaande regels. Zo komt uit een 

onderzoek onder meerdere organisaties naar voren 

dat 59% van de Generatie Y-medewerkers de eigen 

communicatiemiddelen gebruikt om te communiceren, 

zoals SMS en Social Media, ongeacht wat de regels 

van de organisatie zijn.

Maar het gaat niet alleen over technologie. De 

Millennials gebruiken de technologie om hun 

dagelijkse, normale communicatie en productiviteit te 

ondersteunen. En in de meeste gevallen spreken we 

dan over mobiele communicatie:

Een belangrijk woord hierbij is ‘gebruikelijk’. Het 

is de manier waarop deze generatie leeft, en hoe 

deze Millenials gebruikelijkerwijs met elkaar omgaan. 

Daarom is het voor ondernemers belangrijk om rekening 

te houden met de ‘way of living’ van deze generatie, 

en de consequenties hiervan te vertalen naar hun eigen 

zakelijke omgeving. De gebruikelijke omgangsvormen 

van Generatie Y hebben een effect op elke tweede klant 

die men tegenkomt. Hoe vaak leest u tegenwoordig 

niet over het effect dat Social Media, Web 2.0 of 

SMS hebben op marketingafdelingen of PR-bureaus? 

Hoeveel organisaties moeten hun afdelingen inkrimpen, 

omdat hun rol anders is geworden door het effect dat 

YouTube, sociale netwerken en spelletjes hebben op de 

traditionele werkwijze? 

Voor een maximaal effect van uw communicatie 
moet u ook via de voor de Generatie Y gebruikelijke 
kanalen gaan communiceren. 

Invloed op de manier van zaken doen
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Dat heeft een grote invloed op de wijze waarop u 
uw CRM-implementatie hebt ingericht. In hoeverre 
hebt u hier al consequenties aan verbonden in uw 
eigen organisatie?

Bezit een computer97%

Bezit een mobiele telefoon94%

Van de studenten gebruikt 
Facebook

75%

Download muziek waarbij
peer-to-peer file-sharing
wordt toegepast

49%

Lees blogs44%

Gebruikt websites als 
belangrijkste nieuwsbron

34%

Blogt zelf28%

Hoe generatie Y het internet gebruikt



Een andere belangrijke constatering is dat Generatie 

Y ook een generatie is met andere verwachtingen. Zij 

verwachten dat ze krijgen wat ze nodig hebben. Zo 

zijn ze ook opgevoed, en vaker wel dan niet worden 

ze daar ook in bevestigd. Bruce Tulgan, schrijver van 

het boek Managing Generation Y beschrijft dit goed 

in een interview met de krant USA Today over de 

verwachting van Generatie Y in hun werkomgeving: 

“Dit is een generatie van multitaskers, ze kunnen 

jongleren met e-mail op hun Blackberries, terwijl ze 

op hun andere mobiele telefoon bellen en tegelijkertijd 

iets opzoeken op het Internet. Ze komen binnen met 

hoge verwachtingen van henzelf, hun werkgever en 

hun baas. Als je denkt dat je een botsing hebt gezien 

op het moment dat de eerdere generatie toetrad tot de 

arbeidsmarkt, dat was nog helemaal niets. Het echte 

werk begint nu!

De Social Customer komt eraan
De combinatie van eerder beschreven factoren heeft 

de manier waarop de klant zaken doet defi nitief 

veranderd. Niet alleen de manier waarop hij de zaken 

concreet doet, maar ook hoe hij over het zakendoen 

denkt. De Social Customer hoeft niet meer terug te 

vallen op literatuur die door de leveranciers zelf wordt 

verstrekt, of op informatie die wordt aangedragen door 

commercieel verantwoordelijke personen die alleen 

maar geïnteresseerd zijn in hun eigen verkoopsuccessen. 

De Social Customers kunnen vertrouwen op het Internet 

en op elkaar, waarbij ze informatie uitwisselen over 

potentiële aankopen of inhoudelijke kennis omtrent 

interesses, werk of hobby’s.

Een onderzoek uit 2007 door BigResearch geeft aan dat 

42% van de respondenten mond-tot-mondcommunicatie 

de krachtigste vorm van beïnvloeding vindt. Een 

andere studie uit 2007 door Doubleclick geeft aan 

dat het Internet door beïnvloeders wordt gezien als 

het belangrijkste beïnvloedingsmedium (39%). Door 

het samenvoegen van deze twee resultaten verkrijg 

je een sublieme manier van beïnvloeding: mond-tot-

mondreclame via het Internet. Maar hoe werkt dat dan?

Ondernemingen zien dat sociale netwerken vooral 

opgebouwd worden rondom reviewsites, waar mensen 

hun meningen en ervaringen kunnen delen. Hier 

hebben de ondernemingen geen invloed op, mensen 

beschrijven hun ervaring vanuit hun eigen perspectief. 

Maar er zijn meer kanalen waar mensen hun ervaringen 

delen, denk hierbij aan het gebruik van blogs, SMS, 

discussiefora en YouTube. Slimme ondernemingen 

kunnen deze kanalen dan ook zelf gebruiken om te 

leren van deze actieve klanten. Beter nog, via deze 

kanalen kunnen bedrijven in contact komen met actieve 

klanten die ervaringsdeskundig zijn.

Mond-tot-mond reclame via Internet: de sublieme 
manier van beïnvloeding.

De Social Customer
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Hebt u al nagedacht hoe u kunt leren van uw actieve 
klanten? En hoe u met hen in contact komt op een 
wijze die het wederzijdse vertrouwen versterkt?



De CRM-1.0-software heeft zelf weinig tot geen goede 

functionaliteit om de belangen van deze betrokken 

klanten te behartigen. De toevoeging van functionaliteit 

op het gebied van Social Media echter geeft CRM 

krachtige, nieuwe mogelijkheden. Zo ontstaat Social 

CRM. Door Social CRM krijgen organisaties de 

mogelijkheid om de afhankelijkheid van de nieuwe 

media te verminderen en de klanten verder te binden; 

onafhankelijk van het economisch tij.

CRM ontstijgt het traditionele denken
Maar wat is er nu nieuw en anders? Social CRM is géén 

vervanging van de traditionele CRM-mogelijkheden, 

Social CRM is een uitbreiding hierop. Organisaties 

hebben nog steeds technologie, processen, strategieën, 

rollen en verantwoordelijkheden nodig om te kunnen 

functioneren. Dat is niet veranderd en zal ook niet 

veranderen. Social CRM voegt extra mogelijkheden toe 

aan de standaard CRM-functionaliteit die ter beschikking 

staat aan verkoop-, marketing- en serviceafdelingen. 

Deze extra mogelijkheden komen beschikbaar door 

Social Tools, zoals Facebook, Twitter, YouTube en 

LinkedIn te integreren waardoor het mogelijk wordt 

om via deze kanalen met de klanten te communiceren. 

Daarmee krijgen organisaties de mogelijkheid om nog 

meer en nog inhoudelijkere kennis op te bouwen van 

de specifi eke klant of opportunity. Sterker nog, via 

Social Tools krijgt de klant de mogelijkheid om deel te 

nemen aan de dagelijkse gang van zaken binnen de 

organisatie, op een manier die aan alle betrokkenen 

voordelen oplevert.

Om dit fenomeen te begrijpen, is het handig om nader 

in te gaan op de verschillen tussen CRM 1.0 en Social 

CRM.

Met CRM wordt de nadruk gelegd op de operationele 

en transactionele aanpak van klantmanagement die 

gericht was op de afdelingen die contact met de klant 

hebben: marketing-, verkoop- en serviceafdelingen. 

Opgezet rond de vraag hoe proceswijzigingen, 

cultuurveranderingen, automatisering op basis van 

technologie en klantdata gebruikt kunnen worden om 

de klanten te managen. Het doel van de traditionele 

CRM-activiteiten is vaak gelegen in omzet- of 

winststijging, tijdwinst of kostendaling. Het voordeel 

voor de klant ligt vaak in verbeterde dienstverlening, 

een op hem afgestemd aanbod en een goede relatie 

met de leverancier.

Dat de CRM-markt volwassen is geworden geven de 

succespercentages van CRM-projecten tegenwoordig 

wel aan. Werd het aantal mislukte CRM-projecten in 

2002 door Gartner nog op 70% geschat, tegenwoordig 

spreekt men van een percentage succesvolle CRM-

projecten dat de 60% allang overstegen is. In feite 

is CRM niet meer weg te denken uit de standaard 

middelen en strategieën van succesvolle organisaties.

CRM is een fi losofi e en een strategie
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CRM is een fi losofi e en een strategie die wordt 
ondersteund door een systeem en door technologie, 
gemaakt om de menselijke interacties in een zakelijke 
omgeving te verbeteren. Het eigenaarschap van 
deze conversatie ligt bij de organisatie.



Het verschil tussen deze twee defi nities is geen woordenspel. Het is de beschrijving van een fundamentele verandering 

in de positie van de klant. Daarmee worden niet alleen de traditionele, meer operationele en transactionele CRM-

mogelijkheden benadrukt. Het gaat steeds meer om de sociale aspecten, functionaliteiten en processen die gericht 

zijn op de interactie tussen de klant en zijn omgeving, en tussen de klant en zijn leveranciers.

Naast het verschil in defi nitie zijn er nog meer verschillen, zoals weergeven in onderstaande tabel:

Tabel 2 – Overzicht van de verschillen tussen traditionele CRM en Social CRM

Social CRM is CRM 2.0
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Social CRM, ook wel CRM 2.0 genoemd, is ontstaan uit de verandering van het krachtenveld 
tussen leverancier en klant. Daarmee onderscheidt Social CRM zich van CRM 1.0:

Social CRM is een fi losofi e en een bedrijfsstrategie, ondersteund door een technologisch platform, 
businessrules, processen en sociale kenmerken, ingericht om de klant in te bedden in een 
gezamenlijke conversatie waarbij alle belanghebbenden voordeel hebben in een vertrouwde, 
zakelijke omgeving. Het eigenaarschap van deze conversatie ligt bij de klant.

Traditionele CRM-kenmerken en CRM-functionaliteit Kenmerken en functionaliteit van Social CRM

Tactisch en operationeel: de klantstrategie is onderdeel 
van de bedrijfsstrategie.

Strategisch: de klantstrategie is de bedrijfsstrategie.

De relatie tussen de organisatie en de klant wordt gezien 
in het licht van de organisatie die de klant managed, 
vergelijkbaar met een ouder/kind-relatie. 

De relatie tussen de organisatie en de klant wordt gezien 
als een gezamenlijke inspanning. 

De focus ligt op de relatie tussen de organisatie en de 
klant.

De focus ligt op alle interacties tussen organisatie, 
partners en klanten. Met speciale aandacht voor het 
identificeren, betrekken en mogelijk maken van de 
belangrijkste beïnvloedingskanalen.

De organisatie tracht de klantopinie rondom producten, 
diensten en de relatie tussen leverancier en klant te 
beïnvloeden en aan te sturen.

De klant wordt vanaf het begin gezien als partner in de 
ontwikkeling en verbetering van producten, diensten en 
de relatie tussen leverancier en klant.

Bedrijfsfocus ligt op producten en diensten die een hoge 
klanttevredenheid realiseren.

Bedrijfsfocus ligt op omgevingen en ervaringen die de 
klant betrekken bij de organisatie.



Verschillen tussen traditionele CRM en Social CRM
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De klant ervaart kenmerken van de organisatie: 
verkoop-, marketing- en serviceafdelingen.

De klant ervaart kenmerken van de organisatie: 
verkoop-, marketing- en serviceafdelingen.
Maar hij heeft ook contact met de mensen die verant-
woordelijk zijn voor de ontwikkeling en inrichting van 
deze organisatiekenmerken.

Marketing is gericht op processen die verbeterde, 
doelgerichte en zeer specifieke berichten stuurt naar de 
klant.

Marketing is gericht op het opbouwen van een relatie met 
de klant, waarbij het mogelijk wordt gemaakt dat de 
klant deelneemt aan activiteiten en discussies.

Het intellectuele eigendom wordt met alle juridische 
mogelijkheden beschermd.

Het intellectuele eigendom wordt gezamenlijk opgesteld 
en is dan ook gezamenlijk eigendom van de organisatie 
en haar klanten, partners, leveranciers en eventueel 
andere probleemoplossers.

Het inzicht en de effectiviteit worden geoptimaliseerd 
door het 360-graden klantbeeld dat over diverse kanalen 
heen beschikbaar werd gesteld aan iedereen die deze 
kennis nodig had. Belangrijk hierbij waren een volledig 
klantbeeld en data-integratie.

Het inzicht is beduidend dynamischer en wordt 
gebaseerd op klantdata, persoonlijke profielen op het 
internet en de sociale karakteristieken die hierbij horen. 
Ook de klantparticipatie binnen de hiervoor beschikbare 
kanalen behoort hiertoe.

Heeft geleid tot een klantgeoriënteerd bedrijfsecosysteem. Heeft geleid tot een klantenbedrijfsecosysteem.

De techniek is gericht op de operationele aspecten van 
verkoop, marketing en serviceverlening.

De techniek is gericht op zowel de operationele als de 
sociale aspecten van de interactie.

De middelen zijn geënt op het automatiseren van 
functies.

Integreert Social Media-tools met applicaties/diensten 
zoals: blogs, wiki’s, podcasts, social networking tools, 
content sharing tools, user-communities.

Gebruikersvriendelijk, functioneel en operationeel. Stijl en design zijn ook belangrijk.

Voornamelijk eenrichtingsverkeer. Altijd tweerichtingsverkeer/interactie.

(Bron: CRM 2.0 Wiki)



De Social CRM-klantstrategie en de aanpalende 

businessmodellen kenmerken zich door de het betrekken 

van de klanten in plaats van het managen van de 

klanten. Traditionele CRM-implementaties zijn gericht op 

het verzamelen van data om het 360 graden klantbeeld 

te vervolmaken, waardoor de klantopbrengst vergroot 

werd. Dit klantbeeld werd dan beschikbaar gesteld 

aan iedereen die dat nodig had. Tegenwoordig is een 

360 graden klantbeeld niet meer een doel, maar een 

voorwaarde voor een succesvolle CRM-implementatie. 

Ondanks dat slechts 38% van de bedrijven zeggen dit 

voor elkaar te hebben.

Maar Social CRM heeft een ander hoger doel, 

namelijk: ‘een bedrijf zoals ik’. Dit past prima in een 

klantstrategie die zich richt op de betrokkenheid van 

de klant. Dit betekent dat elke klant de producten, 

middelen, diensten en ervaringen heeft om een 

individuele, interactieve relatie met de organisatie 

vorm te geven die voor beide betrokkenen voldoende 

oplevert. Dat betekent dat de organisatie bereid is om 

transparant en eerlijk te ondernemen waardoor men 

het vertrouwen krijgt van de klant. Dit wordt ook wel 

verstaan onder de term authenticiteit. Hiermee wordt 

de organisatie ‘een bedrijf zoals ik’. De ervaring die de 

klant opdoet met de organisatie is positief genoeg om 

de klant te veranderen in een minimaal loyale klant, en 

bij voorkeur in een actieve referentie.

Het succes van deze strategie is ingegeven door 

een fundamentele verschuiving in de relatie tussen de 

organisatie en de klant: van leverancier/klantverhouding 

naar partners. 

Dit is een zeer grote stap, omdat deze verandering 

vooral gestoeld is op gedragsverandering en op 

een verandering in de wijze waarop de klant en de 

organisatie met elkaar omgaan. Als ze elkaar als 

partners zien, dan hebben zij beiden het gevoel een 

aandeel te hebben in het succes van de organisatie. De 

band tussen de organisatie en de klant gaat veel verder 

dan klanttevredenheid. De klanten worden actieve 

referenties voor de organisatie, door bijvoorbeeld 

een actieve bijdrage te leveren aan een community of 

forum, of door als een vooruitgeschoven verkoopkanaal 

te functioneren.

Maar ook deze betrokken klanten verwachten een 

voordeel. Zij verwachten dat ze enige mate van 

inzicht hebben op de wijze waarop de organisatie 

functioneert, zodat ze slimme beslissingen kunnen 

nemen. Ze verwachten dat ze privileges krijgen en een 

persoonlijke behandeling. Deze privileges kunnen de 

vorm hebben van hogere kortingen, enige mate van 

herkenning en erkenning van hun status als klant of zelfs 

toegang tot het management van de organisatie. Ze 

verwachten ook een hoge mate van transparantie en 

eerlijkheid, iets wat gemakkelijker lijkt dan het in de 

praktijk is. 

Social CRM Strategy
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Traditionele CRM-strategieën waren gericht op 
verzameling van data om klantopbrengst te vergroten. 
Een Social CRM-strategie is erop gerichtindividuele, 
interactieve bedrijf/klant-relaties vorm te geven, die 
voor beide voldoende oplevert.

Betrekt u uw klanten in uw activiteiten, of probeert 
u ze te managen om tot het gewenste resultaat te 
komen? En zo ja, levert deze betrokkenheid de 
klanten ook voordeel op?



Om de betrokkenheid van klanten te maximaliseren en 

de kans op succes te vergroten kunnen Social CRM-

tools worden ingezet. Bijzonder is dat het vertrouwen 

onmiddellijk stijgt op het moment dat de organisatie 

Social CRM-tools gebruikt,

Uit onderzoek van Cone (Business in Social Media, 

2008) blijkt dat 34% van de Amerikanen vindt dat 

organisaties actief zouden moeten zijn op het gebied 

van Social Media. 56% van de respondenten geeft 

aan een sterkere band met de organisatie of het merk 

te hebben op het moment dat er Social Media-tools 

beschikbaar waren om contact te hebben met de 

organisatie. 57% van de respondenten geeft aan dan 

het gevoel van een betere dienstverlening te hebben.

Omdat er meer is dan merkentrouw en klantloyaliteit 

waar een organisatie rekening mee moet houden, is de 

combinatie van de traditionele CRM-tools met de Social 

Media-tools een combinatie waarmee de voordelen 

vrijwel vanzelf worden gerealiseerd: Social CRM dus. 

Figuur 1 laat zien welke soorten CRM-tools en 

bijbehorende infrastructuur kunnen worden ingezet ter 

ondersteuning van Social CRM. Hiermee worden de 

operationele voordelen van de traditionele CRM-tools 

gecombineerd met de krachtige mogelijkheden om 

naar buiten te treden en een directe binding met de 

klanten te realiseren. Social CRM-tools hebben nog een 

andere sterke kant.

Figuur 1: CRM-tools

Social CRM-tools
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Kijkend naar de middelste kolom in fi guur 1 valt op 

dat de traditionele Sales Force Automation-, Marketing 

Automation- en Customer Service-tools vanuit de 

linkerkolom vervangen zijn door Social Sales-, Social 

Marketing- en Customer Service 2.0 tools. Misschien 

is ‘verbeterd’ in dit kader zelfs wel een toepasselijker 

woord dan ‘vervangen’.

Social Sales
De traditionele Sales Force Automation-tool is een 

volgsysteem. Het volgt relaties, leads, contacten, 

opportunities en geeft het salesmanagement inzicht in 

elke individuele pipeline en het totaaloverzicht hiervan. 

Social Sales-tools overstijgen dit niveau. Ze zijn 

gemaakt om de succesratio van het afsluiten van orders 

te optimaliseren door een aantal activiteiten te doen die 

je meer controle geven, zoals:

1. De combinatie van (interne) klantverhalen bij 

gelijksoortige klanten en hoe de deals bij die 

klanten tot stand gekomen zijn door het gebruik van 

de combinatie van traditionele informatiebronnen 

en Social Media-bronnen zoals LinkedIn. Deze 

informatie wordt samengevoegd, verrijkt en 

ingedikt, zodat de wezenlijke informatie overblijft. 

2. Beter dan te gissen naar de documenten die het 

beste gebruikt kunnen worden om de klant te 

helpen, kan de interne kennis over de klant worden 

gebruikt om de juiste presentatie naar de klant te 

doen. Deze interne kennis is door verschillende 

medewerkers opgedaan, waarbij de succesratio’s 

uiteraard verschillen. Ook dit zijn leermomenten die 

waardevol zijn voor een vervolg met deze klant.

3. Interne samenwerking door gebruik te maken van 

een wiki om een offerteaanvraag van een klant te 

beantwoorden.

Social Sales en Social Marketing
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Social Marketing Metrics
Social Marketing heeft een volledig nieuwe set 
aan KPI’s. Het responspercentage van een klant 
op een campagne is niet langer meer voldoende. 
De KPI’s moeten de emotionele reacties, de 
sentimenten en de gedragingen van zowel 
individuele klanten als hele groepen kunnen 
wegen en beoordelen.

Hoewel dit onderwerp verder wordt uitgediept, 
heeft PricewaterhouseCoopers (PwC) een 
uitstekend begin gemaakt met het vaststellen van 
mogelijke KPI-factoren.

1. 1. Volume – het aantal keren dat een 
onderwerp wordt genoemd, afgezet in de 
tijd.

2. 

3. 2. Toon – de toonzetting van de berichtgeving 
– positief, negatief of neutraal.

4. 

5. 3. Dekkingsgraad – het aantal bronnen dat 
melding maakt van een specifi ek onderwerp.

6. 

7. 4. Gezaghebbendheid – een kwalitatieve 
beoordeling van de reputatie van de bron

Bron: - “How Consumer Conversation
will Transform Business” – PwC, 2007



Social Marketing
Social Marketing-tools bevinden zich nog steeds in een 

vroeg ontwikkelstadium. Hierbij zijn twee belangrijke 

functies in ontwikkeling:

1. Outreach-tools – Deze tools zijn ontworpen 

om te communiceren met sociale netwerken 

zoals LinkedIn, Facebook of MySpace. Door 

de mogelijkheden om niet alleen de individuele 

activiteit te interpreteren, maar ook de gegevens 

in iemands profi el, kunnen deze tools een grote 

optimalisatieslag initiëren.

2. Mobiliteit – Mobiel internet geeft enorme 

mogelijkheden op het gebied van toegang tot 

informatie en invloed op tijdsindeling bij klanten. 

Prospects en klanten krijgen niet alleen op elk 

gewenst moment toegang tot de ervaringen 

van andere klanten, maar ze hebben ook de 

mogelijkheid om op elk gewenst moment een op 

hun eigen verleden en eigen situatie afgestemd 

aanbod te krijgen.

Klantenservice 2.0
Traditionele klantenservice is gemakkelijk om te 

ontdekken. Traditionele klantenservice begint met een 

klacht of vraag bij een klantenservicemedewerker via 

een telefoontje naar een callcenter of een digitale 

klacht of vraag via Internet. Hoewel de klacht of vraag 

uiteindelijk zal worden opgelost of beantwoord, is de 

(on)tevredenheid van de klant aan het eind van dit 

traject in veel gevallen groter geworden dan op het 

moment dat er melding werd gemaakt van de klacht. 

Een mogelijke reden hiervoor is dat het ondersteunende 

geautomatiseerde systeem waarmee de klantenservice 

werkte, eerder een blok aan het been was dan een 

grote hulp. Of dat de medewerker waarmee contact 

was, onvoldoende training had genoten.

Een van de traditionele manieren waarop organisaties 

met deze of soortgelijke CRM-problematiek omgaan, en 

een dergelijk probleem oplossen, is door de wachttijd 

in het callcenter te verminderen. Customer Service 

2.0-tools zijn gestoeld op een geheel andere leest, zij 

hebben onderstaande focus.

1. Diensten die communities als Facebook en 

Twitter analyseren om op deze wijze klachten 

en ervaringen van klanten tegen te komen. Door 

deze klachten en ervaringen te analyseren kan 

de emotionele lading van de klachten worden 

bepaald. Deze emotionele lading, ook wel het 

sentiment genoemd, kan positief of negatief zijn. 

Gebaseerd op procesafspraken en werkstromen 

die binnen de serviceapplicatie beschikbaar 

zijn, kan het resultaat van deze analyse een actie 

initiëren gericht op de verantwoordelijke persoon.

2. Als een klant een vraagstuk heeft en bereid is om 

de hulp in te roepen van andere leden van de 

community, krijgt deze community eenzelfde soort 

status als de klantenservice. Als het antwoord dan 

wordt gevonden, wordt dit antwoord onderdeel 

van de kennisdatabase van zowel de community 

als van de leverancier. 

Klantenservice 2.0
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Wat zo bijzonder is aan Social Sales, Social Marketing 

en Klantenservice 2.0, is dat elk van deze tools zich 

richt op het hier en nu, en niet op toekomstige wensen. 

Social CRM-tools zijn, in combinatie met de traditionele 

CRM-oplossingen, letterlijk de verbinding tussen u en 

uw klant.

De Social CRM waardepropositie
Als u een succesvolle CRM-strategie hebt en de 

applicaties succesvol inzet om deze strategie te 

ondersteunen, dan zal de waarde die hiermee 

gecreëerd wordt aanzienlijk zijn. Om daadwerkelijk te 

kunnen profi teren van deze waarde is het van belang 

om de waarde te begrijpen, en ook om in te zien wat 

de toegevoegde waarde van Social CRM niet is.

De inzet van Social CRM stelt u in staat om werkelijk 

diepgaande kennis op te bouwen van uw klanten, 

waardoor u uw verkoopapparaat nog betere informatie 

kunt bieden om succesvol te werken. Ook kunt u dan 

de relatie met uw klanten verder versterken, omdat u 

weet wat er op emotioneel vlak bij hen speelt. Naast 

de commerciële mogelijkheden biedt Social CRM 

ook mogelijkheden voor de klant om op een veel 

effectievere manier met u in contact te treden, waarbij 

de perceptie van de klant ten aanzien van u en uw 

organisatie positief zal veranderen.

 

Inzicht
De doelstelling om werkelijk inzicht te krijgen in wat 

de klant beweegt, is met de traditionele manier van 

CRM tot nu toe niet of nauwelijks mogelijk gebleken. 

Verder dan een optelling van transacties en klantdata, 

het zogenaamde 360-graden klantbeeld, komt de 

traditionele manier van CRM niet. Dit past bij de 

orthodoxe manier van CRM: data, processen en het 

businessmodel dat de gekozen strategie ondersteunt. 

Dit klantbeeld geeft geen werkelijk inzicht in de klant.

Social CRM daarentegen biedt de mogelijkheid om 

écht inzicht in de klant te krijgen, in zijn emoties, 

zijn individuele voorkeuren en zijn activiteiten, zodat 

een opportunity in een succesvolle deal kan worden 

omgezet. Hierbij worden historische interne en externe 

kennisbanken gecombineerd met de intelligentie en 

ervaring die in de organisatie aanwezig zijn. Hiervoor 

worden vaak wiki’s of User Generated Content (UGC) 

gebruikt in de vorm van commentaren, ratings en 

rankings. Met deze mogelijkheden worden ook de 

emotionele en gedragskarakteristieke factoren gebruikt 

die een veel exactere weergave geven van het gedrag 

van de klant en zijn mening en/of besluitvormingsproces.

Mogelijkheden Social CRM
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Hebt u al een visie geformuleerd over de 
veranderingen die de Social CRM-strategie met 
zich meebrengt? En wat dit eventueel betekent voor 
de tools die in uw organisatie beschikbaar zouden 
moeten zijn?

Traditioneel CRM verandert in Social CRM en de 
traditionele tools voor Sales, Marketing en Customer 
Service worden vervangen voor tools voor Social 
Sales, Social Marketing en Klantenservice 2.0



Er zijn drie of vier mogelijkheden om het gewenste 

niveau van inzicht te realiseren om op een succesvolle(re) 

manier met de klant om te gaan:

1. Data – Hierbij behoren ook de data die beschikbaar 

zijn op basis van de transacties van de klant 

met de organisatie, zoals de aankoophistorie, 

herhalingsaankopen, bezoeken op de website 

en de gemiddelde tijd die de klant op de website 

doorbrengt. Ook gaat het om marketingrespons 

op campagnes, klantvragen bij de klantenservice 

en offerteaanvragen. Deze interne data kunnen 

uiteraard worden aangevuld met externe bronnen 

om het 360-graden klantbeeld te completeren. 

Hierbij kunt u denken aan nieuws over de 

organisatie, meningen in openbare discussies 

op fora, en ook de meningen en ervaringen die 

worden gedeeld op de sociale netwerken en in de 

communities.

2. Profi elen – Dit betreft de ‘persoonlijke’ informatie 

die zo belangrijk is om inzicht te krijgen in hoe 

de klant daadwerkelijk in contact wil treden met 

de organisatie. Hierbij kunt u denken aan fi lm- 

en boekvoorkeuren, hobby’s, stijl en ook zaken 

waar de persoon niet van houdt. Het gaat dus om 

ongestructureerde tekst en commentaren binnen 

een community of sociaal netwerk. Daar waar 

steeds meer aandacht uitgaat naar zogenaamde 

microsegmentatie, wordt het nog belangrijker 

dan het al was om in het persoonlijke leven van 

de klanten te duiken, waarbij uiteraard rekening 

gehouden moet worden met morele zaken en 

privacy. Op deze wijze kan begrip worden 

opgedaan over de stijl, interesses en keuzes van 

de klant, die dan kunnen worden gebruikt om zijn 

of haar gedrag in de toekomst te voorspellen. 

3. Klantervaring – Door het verkrijgen van inzicht in de 

klantervaring vanuit het verleden, krijgen organisaties 

de mogelijkheid om echt in het denkpatroon van de 

klant te kruipen. Dat denkpatroon is gebaseerd op 

eerdere ervaringen, interacties en het belang dat 

de klant hieraan hecht. Dit heeft grote invloed op 

toekomstige beslissingen. De verkregen inzichten 

gaan dan ook veel verder dan de aannames ten 

aanzien van toekomstig gedrag; aannames die de 

meeste marketingafdelingen doen gebaseerd op 

platte data zoals onder 1 beschreven. 

4. Analyse van sociale netwerken – Deze analyse geeft 

het samenspel weer van beslissers en beïnvloeders. 

Uit deze analyses komen soms beïnvloeders naar 

voren die in verschillende sociale netwerken een 

stem hebben en daarmee een beslissing positief 

kunnen beïnvloeden. Deze manier van analyseren 

wordt met name in een B2B-omgeving toegepast.

5. User Generated Content - UGC is wellicht het 

recentste stukje in de puzzel om inzicht in de klant 

te krijgen. Het totaal aan commentaren, ratings, 

rankings en inhoudelijke informatie dat de klant 

kenbaar maakt, geeft een goed beeld van zijn 

achtergrond. 

Social klantstrategie 
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Social CRM-tools bieden de mogelijkheid om data en 

profi elen te vergaren om daarmee een zogenaamde 

ervaringskaart van de klant te maken. Deze kaart zorgt 

dat echte inzichten over individuele klanten kunnen 

worden verzameld op basis waarvan toekomstig 

gedrag kan worden vastgesteld. De traditionele CRM-

tools waren hiertoe niet in staat, omdat het niet mogelijk 

was om gedragskenmerken en emotionele kenmerken 

te destilleren uit het gedrag van de klant. Het ontbrak 

aan kennis – waar commerciële medewerkers naar 

snakten – om de interactie met de klant op een 

positieve manier te beïnvloeden. Deze beïnvloeding 

zorgt voor een verbetering van de reputatie van de 

organisatie, wat weer leidt tot een uitbreiding van het 

beïnvloedingsvermogen, et cetera. Op basis van deze 

positieve spiraal zal het vertrouwen in de commerciële 

medewerker sterk verbeteren, wat zijn commerciële 

activiteiten ondersteunt en positief beïnvloedt, zonder 

dat additionele inspanning nodig is.

Interactie
Meer inzicht is slechts één van de twee actieve 

verbeteringen die Social CRM biedt. Verbeterde 

inzichten zorgen voor een verhoogd vertrouwen, dat 

op zijn beurt weer leidt tot een grotere behoefte van 

de klant aan verdergaand contact of diepgaande 

contacten, of een combinatie daarvan. Maar er is 

nog meer. Twee van de belangrijkste principes van 

een Social Klantstrategie zijn transparantie van de 

organisatie en authenticiteit. Klanten hebben meer 

inzicht in de organisatie van de potentiële leverancier 

nodig. Zij wensen informatie over de dagelijkse praktijk 

van de organisatie en willen informatie vergaren die 

slimme besluitvorming over een eventuele samenwerking 

kan ondersteunen. Bovendien heeft een klant ook 

een leverancier nodig die op een eerlijke wijze kan 

samenwerken, zonder bureaucratische obstakels.

Er zijn diverse manieren om hier invulling aan te geven. 

Social CRM levert een raamwerk om te kunnen voldoen 

aan de wensen omtrent de interactie tussen klant en 

leverancier. Het mooie hierbij is dat de leverancier 

hiervoor meteen zinvolle data terugkrijgt waarmee hij 

gerichte acties kan uitvoeren. De interacties met de 

klant moeten vooral waarde aan de klant zelf leveren. 

Hier zit het verschil met het verleden, waar acties 

voornamelijk waarde aan de leverancier toevoegden. 

Klantwaarde was voorheen een begrip dat beschreef 

hoeveel waarde de klant voor de organisatie had, en 

niet welke waarde er aan de klant werd geleverd. 

Tegenwoordig zoeken klanten naar leveranciers die ook 

waarde aan henzelf als klant leveren, hun persoonlijke 

wensen, en hun ervaringen en agenda centraal stellen. 

Deze persoonlijke agenda is een momentopname en 

kan daarmee ook wijzigen. Dat betekent dat u als 

leverancier voortdurend in contact moet kunnen treden 

met uw klanten om vast te stellen wat hun persoonlijke 

agenda, aandachtspunten en wensen zijn. De inzet 

van Social CRM helpt u om dit contact met uw klanten 

te bewerkstelligen, waarbij u gebruikmaakt van de 

communicatiemomenten die deze klanten zelf al 

gebruiken via de Social Media.

Transparantie en authenticiteit
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Concrete resultaten
Zelfs in het korte bestaan van Social CRM, nu ongeveer 

drie jaar, zijn er al concrete resultaten bereikt die in de 

onderzoeken worden beschreven.

Coleman Parkes Research deed in 2008 een onderzoek 

met de naam “CRM and Social Media: Creating 

Deeper Customer Relationships”. Uit dit onderzoek 

blijkt dat organisaties de volgende voordelen hebben 

ervaren door de inzet van Social Media:

• 78% gaf aan dat de integratie tussen CRM 

and Social Media geleid heeft tot verbeterde 

terugkoppeling.

• 75% gaf aan dat de organisatie dankzij het gebruik 

van Social Media werd gezien als voorloper en 

vooruitdenker.

• 71% gaf aan dat het gebruik van Social Media 

heeft geleid tot een vermindering van de tijd die 

benodigd was om klanten op een goede manier 

te ondersteunen.

• 66% gaf aan dat het gebruik van Social Media 

heeft geleid tot een hogere klanttevredenheid.

• 64% gaf aan dat het gebruik van Social Media 

heeft geleid tot een betere reputatie.

• 40% gaf aan dat verbeteringen in verkoopresultaten 

bereikt waren door de inzet van Social Media.

Social CRM is nog niet volwassen, maar het ontwikkelt 

zich voldoende om begrip te kweken voor de ‘social 

customer’, zodat u een strategie kunt uitstippelen 

om deze social customer aan u te binden. Juist in 

spannende economische tijden is het verstandig om 

de tools beschikbaar te stellen die nodig zijn om deze 

klanten op een succesvolle wijze te binden. 

Overdenking
De enorme ontwikkeling van Social CRM is fascinerend. 

We staan aan de vooravond van de veranderende 

wijze waarop klanten hun relatie met hun leveranciers 

vormgeven. En deze toekomst is al werkelijkheid 

geworden. De toekomst is nu.

Social CRM geeft organisaties de strategie en de 

middelen om op de wensen van deze klanten in te 

gaan. En u? Bent u er al klaar voor?

Voordelen Social CRM
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Onderzoek leert dat er in het korte bestaan van 
Social CRM al signifi cante voordelen werden 
behaald.

Wat verwacht u van de resultaten van de inzet van 
Social Media in uw organisatie?
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Marielle draagt actief bij aan de ontwikkeling  van het 

vakgebied van CRM en Sales met de publicatie van 

artikelen en whitepapers. Ze is al jaren actief in diverse 

(bestuurs)functies binnen de SMA (Sales Management 

Association), heeft zitting in het Computable expertpanel 

waar zij het specialisme CRM vertegenwoordigt en is 

vaste columnist in het vakblad SalesExpert. Marielle 

is (gast)docent aan 

verschillende hogescholen 

op het vakgebied Customer 

Relationship Management, 

mede-auteur van een HBO-

opleiding CRM en geregeld 

gastspreker op conferenties.

CRM excellence: CRM voor directies
Klanten winnen, binden en behouden. 

Dat is waar het bij Customer Relationship Management 

(CRM) om draait.

Om dit te bereiken moet uw CRM-strategie ingebed 

worden in uw organisatie. CRM excellence is 

onafhankelijk en helpt u uw bedrijfsdoelstellingen te 

behalen en operationele uitdagingen op vlak van CRM 

het hoofd te bieden. 

Paul Greenberg is naast auteur van de bestseller ‘CRM at 

the Speed of Light’  bestuurder van The 56 Group, LLC, 

een consultancy op het gebied van zakelijke applicaties 

met de focus op CRM-strategiediensten waaronder Go-

to-Market-strategieën voor verkopers en integratoren, 

strategische CRM planning en verkoperselectie. 

Paul is keynote speaker op evenementen over de hele 

wereld en schrijft regelmatig voor uitgaven als CRM 

Magazine, SearchCRM.com en CRMGuru. Hij wordt 

beschouwd en geciteerd als één van de leidende 

CRM-autoriteiten. Paul is mede-voorzitter van het recent 

opgerichte CRM Research Center bij Rutgers University 

en is benoemd tot National Vice President for Strategic 

Alliances voor de Amerikaanse CRM Association. Hij 

heeft jaren ervaring met zowel CRM als Enterprise 

Resource Planning (ERP). 

Hij heeft toepassingen 

gebouwd voor SAP en 

People Soft en is nauw 

betrokken bij communities 

voor CRM en zakelijke 

applicaties. 

Samenwerking
Paul Greenberg en Marielle Dellemijn hebben op 

basis van hun eerdere contacten vastgesteld dat 

er veel overeenkomsten in visie zijn en dat ze deze 

graag delen in hun netwerk. Vandaar het besluit om de 

whitepapers van Paul naar het Nederlands te vertalen 

en daar onze eigen toevoegingen in te verwerken. Deze 

toevoegingen zijn gebaseerd op de praktijkervaringen 

met onze klanten in binnen- en buitenland.
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