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Het is nu algemeen onderkend dat HRM, fi-

nancieel management  en management 

strategie alle drie aspecten zijn die van 

groot belang zijn voor het overleven van 

een moderne, beursgenoteerde onder-

neming. Deze onderkenning heeft ertoe 

geleid dat  in alle management lagen, van 

de bestuurskamer naar beneden, de be-

hoefte is ontstaan een directe invloed te 

hebben op de management processen die 

zich richten op mensen, management ont-

wikkeling, financiële planning en strategi-

sche controle1.

De directeur van vandaag besteed een aan-

zienlijk deel van zijn tijd actief aan het deel-

nemen aan deze management proces-

sen- processen, die de strategische doelen 

helpen te vertalen naar alle niveaus in de 

organisatie.

Als strategische klantwaarde geen onderdeel 

is van de boodschap die het management aan 

zijn investeerders geeft, hoe kunnen we dan 

beargumenteren dat klanten een essentieel 

onderdeel van de lange termijn waarde van 

een organisatie zijn?

Moeten klanten eenzelfde rol krijgen in de 

kern management processen van de orga-

nisatie? Zou het management van strate-

gische klantrelaties onderdeel van de be-

stuurlijke procedures van de organisatie 

moeten worden? 

Terwijl de meeste directeuren kunnen aan-

geven op hoeveel klantevenementen zij re-

centelijk aanwezig zijn geweest, kunnen 

maar enkele in detail beschrijven hoe hun 

processen werken die de strategische 

klantrelaties behartigen. En zeker als het 

gaat om een soortgelijke detaillering die 

men zou hebben als het zou gaan om het 

managen van financiële of personele pro-

cessen.

Voor CEO’s die zich realiseren dat de klan-

tenportfolio een net zo belangrijk onder-

deel van de waarde van de organisatie 

vormt als de personele en financiële indi-

catoren, zijn de onderstaande 5 vragen es-

sentieel:

1. IN HOEVERRE IS DE DIRECTEUR EXPLI-

CIET IN  STAAT OM STRATEGISCHE KLAN-

TRELATIES EN AANDEELHOUDERS AAN 

ELKAAR TE LINKEN?

Het hogere management van tegenwoor-

dig is uiteindelijk afgestemd op de behoef-

ten van de institutionele beleggers en ge-

bruikt een aanzienlijk deel van de tijd om 

met deze instellingen te communiceren. Als 

strategische klantwaarde geen onderdeel 

uitmaakt van de boodschap die het hoger 

management aan deze investeerders geeft, 

kunnen we dan echt beweren dat klanten 

een centraal onderdeel uitmaken van de 

lange termijn waarde van de onderneming?

Zouden klanten een standaard onderdeel 

moeten zijn van de gebruikelijke kwar-

taalrapportages van de bedrijfsresultaten? 

Zouden de bestuursvoorzitters een proces 

moeten hebben dat voortgang en resulta-

ten meet ten opzichte van duidelijk gede-

finieerde groep van strategische klanten? 

Zouden de prestaties van de organisatie 

waar het gaat om strategische klanten on-

derdeel moeten worden van de Balanced 

Score Card van de Directeur? Kunnen we 

aantonen dat er een samenhang is tussen 

de prestaties van de organisatie als het gaat 

om deze strategische klanten en de markt-

waarde van de organisatie?  

De afgelopen jaren heeft de bedrijfsvoe-

ring van organisaties veel aandacht gekre-

gen als resultaat van boekhoudschanda-

len, het ineen storten van de aandelenmarkt 

in bepaalde branches, excessieve belonings-

structuren en strengere regels ten aanzien 

De meeste directies belijden 

met de mond welke voordelen 

een klantgeoriënteerde onder-

neming oplevert en benadruk-

ken herhaaldelijk het belang van 

klanten in hun publieke optre-

dens. Maar het is ook duidelijk 

dat klanten over het algemeen 

geen kritiek onderdeel zijn van 

het kern management proces 

van de meeste ondernemingen. 
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van het afleggen van verantwoordelijkheid 

richting de aandeelhouders. Bestuurders zijn 

meer en meer betrokken bij het bewerkstelli-

gen van overzicht over het centrale manage-

ment proces dat superieure lange termijn  re-

sultaten aanspoort.

De eerste test om na te gaan in hoeverre een 

organisatie zich verplicht om het belang van 

klantwaarde daadwerkelijk te realiseren, is de 

wijze waarop de organisatie het strategische 

klantmanagement proces ingebed heeft in 

het algemene management proces.

Ons voorstel voor directeuren is om onder-

staande aandachtspunten te overwegen als 

start van de directieagenda over klanten:

 

Definieer  een lijst van strategische klanten 

( Strategische Klanten Portfolio2). Deze SKP 

vertegenwoordigt een groep klanten die 

de prestaties van de organisatie zal ver-

beteren en de klantstrategie zal aanscher-

pen. Vergroot de organisatie haar aandeel 

in deze groep klanten?Wint deze groep 

klanten marktaandeel in vergelijking tot 

hun concurrenten? (en dus, zijn uw strate-

gische klanten lange termijn winnaars?)

De Raad van Bestuur zou op zijn minst 

de resultaten moeten krijgen van de sa-

menvatting van de bedrijfsresultaten op 

het gebied van deze Strategische Kant 

Portfolio. Sommige organisaties zouden 

zelfs kunnen overwegen om geaggregeer-

de data met betrekking tot financiële ken-

getallen, marktaandelen en klantrelaties te 

verstrekken aan externe instellingen.

Veel directies zijn van nature terughou-

dend om specifieke informatie rondom 

klanten aan de investeerders te verstrek-

ken. Hoewel dit begrijpelijk is door de ri-

sico’s op het gebied van financiële rap-

portages, ingegeven door regulering en 

procesrisico’s, voegen klantrapportages 

een kritische dimensie toe aan de uitleg 

van de resultaten van de onderneming. 

Ook krijgen investeerders meer zicht op de 

strategische positie van de organisatie.

Het rapporteren over het managen van stra-

tegische klanten  geeft een mate van detail 

en inzicht dat vaak waardevoller is dan de 

klantsegment rapportages die bij veel orga-

nisaties tegenwoordig gebruikelijk zijn. 

De resultaten ten opzichte van de meet-

waarden die gerelateerd zijn aan de klant-

portfolio, zouden geïntegreerd moeten 

worden in de Balanced Scorecard van de or-

ganisatie. Het besef dat de strategische klan-

trelaties de belangrijkste peilers zijn van 

het lage termijn succes, zou  door moeten 

dringen in alle lagen van de organisatie. 

Hierdoor ontstaat een de mogelijkheid om 

alle business units met elkaar te vergelijken. 

Deze meetwaarden moeten gericht zijn op 

de belangrijkste indicatoren, zijnde de groei 

van de portfolio van de klant en de trend die 

zichtbaar is als het gaat om het aandeel van 

de organisatie bij deze klanten.

Ongeacht de mate van betrokkenheid van 

de Raad van Bestuur  of de wijze waarop 

naar de buitenwereld wordt gerappor-

teerd, zou de directeur van een klant-

gedreven organisatie een systematisch 

proces moeten hebben waarmee hij deze 

strategische klantportfolio kan managen. 

Het zorgvuldig kunnen selecteren en sa-

menstellen van de portfolio en de lange 

termijn ontwikkeling van deze klantre-

laties als waarde voor de organisatie, 

zouden de minimale eisen moeten zijn die 

aan een directeur van een klantgedreven 

organisatie worden gesteld.

2. HOE LAAT U UW STRATEGISCHE 

KLANTEN AANSLUITEN OP UW BEDRIJFS-

STRATEGIE?

De Lakmoes Proef om vast te stellen in hoe-

verre een organisatie echt belang hecht aan 

het strategisch managen van zijn klantport-

folio, is ingebed in de wijze waarop klanten 

onderwerp zijn in de interne communicatie 

en management processen.

De centrale vraag voor de Strategische 

Account Programma’s is de mate waarin de 

organisatie de bedrijfsstrategie van haar 

klanten kan beïnvloeden. 

In een eerder artikel 3 hebben we on-

derbouwd dat het doel van Strategische 

Account Programma’s zou moeten zijn 

om de bedrijfsresultaten van strategische 

klanten te beïnvloeden. In feite zijn er maar 

weinig organisaties die in staat zijn om 

deze beïnvloeding daadwerkelijk te realise-

ren. Helaas bevinden de meeste organisa-

ties zich  in de oncomfortabele positie dat 

hun top klanten een grotere impact op hun 

eigen strategie hebben dan omgekeerd.

Hoe kan een organisatie nu op een systema-

tische manier de verbinding maken tussen 

haar strategische ontwikkelproces en haar 

Strategische Account Programma? Hiertoe 

moet met name gekeken worden naar het 

lange termijn potentie van de klant. De or-

ganisatiestrategie zou zich moeten richten 

op hoe zij deze lange termijn potentie van 

de strategische klanten koestert en ver-

groot en hoe zij zich verzekert van een 

aanzienlijk deel van dit nieuw gecreëerde 

aandeel.

Het dilemma hierbij is, dat de poten-

tie over het algemeen wordt beïnvloedt 

door mensen met wie de verkooporgani-

satie niets te maken heeft gedurende het 

verkooptraject en gedurende de gebrui-

kelijke klantcontacten. Deze contacten 

worden met de inkooporganisatie gedaan. 

Het koopproces in veel grote organisa-

ties is in de afgelopen 10 jaar verschoven. 

Er is een grote afstand tussen de koper van 

het product en de gebruikers die in de or-

ganisatie verspreid zitten. De kopers van 

het product hebben de technologie en het 

proces om de verkopers van deze produc-

ten goed te managen. Ze hebben hun leve-

ranciers strak  ingedeeld in segmenten en 

hun belangrijkste leveranciers een specifie-

ke rol toebedeeld. Ook houden ze alle le-

veranciers verantwoordelijk om de service 

levels die zij vanuit inkoop hebben opge-

steld, te halen.

Aan de andere kant  wordt de relatie tussen 

de kopers en de gebruikers van diensten 

Het besef dat strategische klantrela-
ties belangrijke peilers zijn voor het lange 

termijn succes zou moeten doordringen in 
alle lagen van de organisatie.
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meer en meer onder spanning gezet. Terwijl 

het klantaandeel van vandaag over het al-

gemeen beïnvloedt wordt door het koop-

proces, is het klantaandeel van morgen 

vaak vastgesteld door de gebruikers van 

de producten. De gebruikers van vandaag 

geloven niet altijd dat de kopers van het 

product zich voldoende realiseren welke 

bedrijfsmatige prioriteiten de gebruikers 

hebben. Of dat de kopers gevoelig zijn voor 

de wensen en behoeften van de gebruikers.

Hoe groter het aandeel is dat een organisa-

tie heeft van klantportefeuille , des te waar-

schijnlijker het is dat de kopers van de dien-

sten niet willen dat de leverancier contact 

heeft met de gebruikers, behalve als het 

via inkoop gaat. Vaak zullen inkopers een 

dergelijk contact niet toestaan, omdat zij 

geloven dat zij dan hun bemiddelings-

rol naar de gebruikers toe kwijtraken. Het 

gevaar is dan aanwezig dat alleen die leve-

ranciers, die niets te verliezen hebben, dus 

met een klein aandeel van de totale porte-

feuille van de organisatie, direct naar de ge-

bruikers gaan. De organisaties die wel een 

belangrijke leverancier van de klant zijn, 

krijgen niet de mogelijkheid om vóór in de 

gedachten van de gebruikers te blijven. Het 

probleem hierbij is, dat de mate waarin een 

leverancier op dit moment bekend is bij de 

gebruikers, bepalend is voor het aandeel 

van de totale portefeuille van de leverancier 

bij deze klant in de toekomst. ‘Today’s share 

of mind often is tomorrow’s share of wallet’.

De uitdaging van Strategische Account 

Programma’s is om sterke relaties te onder-

houden met zowel de kopers  die de koop-

beslissingen van vandaag nemen, als ook 

met de gebruikers, die de leveranciersport-

folio van morgen bepalen.

Grote organisaties, die veel aandacht 

hebben besteed aan het beheren en verdie-

pen van de relaties met de inkopers, maar 

die geen of oppervlakkige relaties met de 

gebruikers hebben ontwikkeld, kunnen 

worden verrast door marktverschuivingen 

die door ontevreden gebruikers in gang zijn 

gezet.

We hebben voorbeelden gezien van orga-

nisaties met uitmuntende financiële resul-

taten, die een hoge beoordeling van de ge-

bruikers hebben gekregen op het vlak van 

klanttevredenheid, terwijl ze een lage be-

oordeling ontvingen van de inkopers. Aan 

de andere kant hebben we ook een aantal 

gevallen gezien van organisaties die markt-

aandeel verloren waarbij ze een hoge tevre-

denheidsscore van de inkoop ontvingen en 

een lage score van de gebruikers.

De conclusie hieruit is, dat het ontwikkelen 

van een proces om systematisch de gebrui-

kers van uw diensten in te zetten in het ont-

wikkelen van het toekomstige aandeel bij 

de klant, essentieel is voor het lange termijn 

succes van uw organisatie. 

3. BEHEERT U UW STRATEGISCHE KLAN-

TRELATIES ALS EEN WAARDEVOL BEZIT?

Als klantrelaties een grote invloed kunnen 

hebben op de waarde en de strategie van 

de onderneming, dan is er een behoefte 

om deze relaties te beheren volgens een sy-

stematisch proces. Hierdoor krijgt het ma-

nagement een grote mate van zekerheid 

dat de organisatie zowel groeit in aantallen 

klanten als ook in het aandeel bij de klant. 

De sleutel tot elk strategisch management 

proces is investering. Als klantrelaties inder-

daad een waardevol bezit zijn, dan moeten 

we investeren om de gebruikelijke afwaar-

dering tegen te gaan die na enige tijd voor 

alle bedrijfsmiddelen geldt.

Terwijl bijna alle organisaties goed gedefini-

eerde processen hebben om investeringen 

te beheren in fabrieken, machines of andere 

tastbare middelen, denkt men er over het 

algemeen niet over na om net zo gediscipli-

neerd  te investeren in klantwaarde en klan-

trelaties.

Een agressief investeringsprogramma 

dat gericht is op het ontwikkelen van de 

“klanten van de toekomst” of op het laten 

groeien van het”aandeel van de toekomst” 

zijn essentiële ingrediënten van elke succes-

volle strategie. Deze investeringen nemen 

vaak vele vormen aan, variërend van hogere 

verkoopkosten die nodig zijn om klantrela-

ties te ontwikkelen die geen korte termijn 

opbrengsten realiseren tot het stimuleren 

van cross-sell activiteiten onder kostprijs, 

die nodig zijn om een bredere set van gere-

lateerde producten te verkopen. Of  tot het 

volledig afstemmen van het interne proces 

op de unieke wensen van één strategische 

klant. De conclusie is dat de resultaten van 

dergelijke investeringen net zo zorgvuldig 

bekeken moeten worden als de financiële 

kengetallen voor elke andere kapitaalinves-

tering. In een vorig artikel  hebben we de 

zes belangrijkste processen besproken die 

wij als essentieel beschouwen om klantrela-

ties te managen.

4. IS UW SALESTEAM IN STAAT OM DE 

UITDAGING AAN TE GAAN EN WAARDE-

VOLLE KLANTRELATIES OP TE BOUWEN?

Veel van de directies in ons onderzoek- en 

advieswerk hebben met ons de frustra-

tie gedeeld dat ze een verkooporganisatie 

hebben die niet in staat is om de uitdagin-

gen aan te gaan die de klanten van de 21e 

eeuw hen voorschotelen. Velen geloven dat 

hun verkooporganisatie maar zeer weinig 

verandering heeft doorgemaakt geduren-

de de afgelopen 10 jaar, terwijl zowel hun 

klanten als ook andere delen van de orga-

nisatie zeer actief hun business modellen 

opnieuw hebben uitgevonden. De verkoop-

organisatie van de 21e eeuw die zich op de 

business to business richt, heeft te maken 

met de volgende aandachtsgebieden:

Door verhevigde competitie en meer 

ervaren kopers zijn producten meer en 

meer consumptiegoederen zijn gewor-

den. Hierdoor wordt de manier waarop 

producten worden verkocht steeds kritie-

ker en is dit vaak de enige manier waarop 

organisaties zich kunnen onderschei-

den. Is uw verkooporganisatie in staat 

om uw product actief te onderscheiden 

door de wijze waarop uw klanten beheerd 

worden? Bent u er zeker van dat uw 

klanten extra willen betalen voor dit on-

derscheid?

Terwijl er een duidelijke behoefte is om 

agressief te ‘investeren’ in bepaalde 

klanten, is er ook een groeiend besef dat 

de kosten van het verkoopapparaat on-

acceptabel hoog zijn in een omgeving 

met grote druk op het rendement. De 

uitdaging voor leiders op het verkoop-

vlak, is dan ook om het standaard klant-

beheerproces drastisch te vernieuwen en 

opnieuw op te zetten om deze verkoop-

kosten substantieel te verlagen. Hierdoor 

kan de winst worden geïnvesteerd in de 

creatie van de portefeuille van de toe-

komst. Zonder het herdefiniëren van deze 

kernprocessen die tot wezenlijke bespa-

ringen moeten leiden, is het niet reëel om 

te verwachten dat organisaties de investe-

ringen in strategische klantprogramma’s 

daadwerkelijk gaan waarmaken. Het pro-

ductiviteitswonder dat op dit moment in 

het bedrijfsleven van Amerika plaatsvindt, 

is initieel gestart in het productieproces 

en verspreid zich nu over andere functie-

gebieden. Historisch gezien is de groei 

van de verkoopproductiviteit lager dan 

het gemiddelde, maar de eerste indicaties 

die suggereren dat dit binnenkort zal ver-

anderen, zijn inmiddels waargenomen.

Terwijl er een wezenlijke vooruitgang is 

geboekt in de toepassing van kwaliteit- en 

procesverbetering methodes voor het pro-

ductieproces, is er slechts beperkte erva-

ring met het resultaat hiervan bij toepas-

sing op complexe verkoopprocessen die 

een grote waarde vertegenwoordigen. 

Als klantrelaties inderdaad een kapitaal voor de 

organisatie vertegenwoordigen, dan moeten we 

investeringen doen die de gebruikelijke afwaar-

dering tegengaat die in de loop der tijd plaats-

vindt bij kapitaalgoederen. 

We hebben de Six Sigma ® methode bij 

verschillende van onze klanten toegepast 

en hebben gemerkt dat de meeste van de 

productieprocessen plaatsvinden op het 

niveau Sigma 4 of hoger. De verkoopfunc-

tie is echter slechts in staat om te functio-

neren op niveau Sigma 1 of 2. Onze erva-

ring suggereert dat er een enorme kans 

is om de totale effectiviteit and kwali-

teit van het verkoopapparaat te verbete-

ren en dat de Six Sigma ® methode voor 

business to business verkoopproces-

sen eenzelfde resultaat kan opleveren als 

voor andere functiegebieden in de orga-

nisatie.  De impact om van Sigma 1 naar 

Sigma 2 te gaan, kan consistente produc-

tiviteitsverbeteringen opleveren die ook 

nog eens vergezeld gaan van hogere loy-

aliteitsscores, sterkere relaties en hogere 

gradaties van innovatie.

Het verhoogde gebruik van strategische 

middelen in de inkooporganisatie, ge-

combineerd met de specialisaties en ont-

wikkeling van de gebruikersorganisatie 

heeft het ontstaan van de ‘slimme klant’ 

in de hand gewerkt. Een beter geïnfor-

meerde, meer zelfverzekerde klant die 

minder behoefte heeft aan een vertrouw-

de adviseur om belangrijke aankoopbe-

slissingen te nemen. Dit betekent dat de 

verkooporganisatie van de toekomst een 

kennisvoordeel moet hebben ten op-

zichte van de klant om nog succesvol te 

kunnen zijn. Er zijn verschillende manier 

om een slim verkoopapparaat met dit 

kennisvoordeel te realiseren. De meest 

gebruikelijke is om een indeling te maken 

naar klant of branche. Zulke specialisaties 

geven de verkooporganisatie vaak een 
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veel dieper inzicht in de klant en maakt het 

voor de verkopers mogelijk om de gebrui-

kers van hun klanten te helpen hun produc-

ten in te bedden in de bedrijfsvoering van 

de klant.

Er is weinig twijfel dat we de komende 

10 jaar de transformatie van de verkoop-

organisaties zullen ervaren. Directeuren 

die voorop lopen  zullen hun salesdirec-

teuren vragen om een veranderingstra-

ject op te zetten voor de mensen die de 

klantwaarde voor de organisatie managen. 

Salesdirecteuren zullen moeten naden-

ken over de wijze waarop hun verkoopor-

ganisatie de verschillende voordelen  kan 

realiseren: hoe kan de verkooporganisa-

tie haar onderscheidend vermogen omzet-

ten in voordeel voor hun relaties en klanten. 

Hoe kunnen kostenvoordelen worden ge-

realiseerd om investeringen in strategische 

klanten mogelijk te maken. Hoe kunnen 

kwaliteitsvoordelen worden omgezet in het 

efficiënter maken van de processen en als 

laatste, hoe kan het kennisvoordeel worden 

gebruikt om de portefeuille van de toe-

komst  te creëren.

De uitdaging voor leiders in sales zal zijn om 

hun belangrijkste klantprocessen drastisch 

te herontwerpen om de verkoopkosten sub-

stantieel te verlagen, waardoor de besparin-

gen opnieuw geïnvesteerd kunnen worden 

in de portefeuille van de toekomst.

5. IS UW ORGANISATIE IN STAAT OM 

VERKOOP KPI’S TE KOPPELEN AAN DE 

CREATIE VAN KLANTWAARDE?

De commerciële functies binnen de meeste 

organisaties hebben een  onbuigzame focus 

op de korte termijn. Hierdoor werd het resul-

taat voortdurend op de kwartaalbudgetten 

afgestemd. Gezien de financiële druk op di-

recties om voorspelbare inkomsten en lang-

durige groei in opbrengsten te realiseren, is 

het niet waarschijnlijk dat deze zware druk 

op de korte termijn financiële indicatoren zal 

afnemen. Hoe dan ook, de verkooporganisa-

tie van de toekomst moet een duale agenda 

ontwikkelen, en net zo als andere functie-

gebieden in staat zijn om de wisselwerking 

tussen korte termijn opbrengsten en lange 

termijn investeringen in waardecreatie te 

managen. Deze waardecreatie kan voortko-

men uit superieure Customer Relationship 

Management activiteiten.

In veel organisaties zijn de meetindicatoren 

van de verkooporganisatie veranderd van 

een volledig omzet gedreven focus naar de 

nadruk op winstgevendheid. Als gemeten 

wordt naar winstgevendheid, dan wordt de 

verkooporganisatie gedwongen om de af-

weging te maken tussen het opofferen van 

omzetgroei ten opzichte van het verhogen 

van de winstgevendheid.

Ondanks dat de criteria op het vlak van 

winstgevendheid zeer bruikbare informa-

tie leveren over de uitdagingen van de 

verkooporganisatie, gaat het hier om in-

complete metingen. De uitdaging om 

waardevolle klantrelaties  op te bouwen, 

brengt een investering in de klanten van 

nu met zich mee die zich pas na langere 

tijd uitbetaald. De verkooporganisatie van 

de toekomst zal meer en meer Return on 

Investment indicatoren moeten gebrui-

ken naast de korte termijn meetpunten.  

Daarnaast moeten de meetpunten die be-

trekking hebben op de verkooporganisa-

tie, veranderen van de korte termijn porte-

feuille naar de creatie en ontwikkeling van 

de lange termijn portefeuille en het aandeel 

dat de organisatie van deze portefeuille kan 

verkrijgen. De verkoopindicatoren zullen 

zich meer en meer richten op de samenstel-

ling van lange termijn portefeuille en lange 

termijn groei.

CONCLUSIE

De macro economische krachten van we-

reldwijde consolidatie zorgen ervoor dat 

veel bedrijven zich realiseren dat een paar 

grote klanten waarschijnlijk een steeds 

groter wordende invloed op de lange 

termijn gezondheid van hun organisa-

tie hebben. Het feit dat veel goederen en 

diensten consumptief zijn geworden, heeft 

daarnaast de drijfveren van de waarde van 

een organisatie weggehaald  van de exclu-

sieve focus op merk en product. Deze focus 

is veranderd in het begrip dat klantrelaties 

een even belangrijke rol in de waarde van 

de organisatie spelen. Gegeven deze fac-

toren, is het begrijpelijk dat  directies re-

gelmatig nadenken over de wijze waarop 

klanten zowel in hun strategische agenda 

als ook  in hun andere kernprocessen  die 

gebruikt worden om hun organisaties te 

managen, ingezet kunnen worden. Doordat 

dit plaatsvindt, wordt het nodig dat de 

leiders binnen de verkoopfuncties in hun 

organisatie een goed overwogen mening 

hebben over de vijf vragen die in dit artikel 

zijn gesteld.

1 Execution door Larry Bossidy en 

 Ram Charan

2 Dr. Mathias is dit concept aan het  

 ontwikkelen en beschrijft dit in een 

 separaat artikel samen met Professor Noel 

 Capon van de Columbia Business School

3 Is your Business Strategy Shaping your 

 Strategic Account Program? Dr. Peter 

 F. Mathias and Professor Noel Capon, 

 VelocityTM, Volume 6, Number 1, 2004.

 4 Managing Strategic Customer 

 Relationships as Assets: Developing 

 Customer Relationships Capital. Dr. 

 Peter Mathias and Professor Noel Capon, 

 VelocityTM, Volume 5, Number 2, 2003.

Marielle Dellemijn is CEO van CRM excel-

lence, een organisatie die gespecialiseerd is 

in directievraagstukken rondom customer 

Relationship Management en de implemen-

tatie van de CRM strategie in de organisatie. 

Marielle kan worden bereikt via de mail: m.

dellemijn@crmexcellence.nl

Dr. Mathias is CEO van Mathias and 

Company, een organisatie die zich richt 

op het helpen van senior management 

met het ontwerpen en implemente-

ren van Strategische Klantprogramma’s. 

Peter kan worden bereikt via de mail:  

peterfmathias@mathiasco.com 

Bij aankoop van een nieuwe auto ontvangt u waarschijnlijk een keurig 

briefje thuis met als opening: ‘gefeliciteerd met uw nieuwe heilige koe’. 

Toen ik ‘gefeliciteerd met uw nieuwe kookwekker’  las als eerste zin op de 

gebruiksaanwijzing werd het tijd om voor een verkennend onderzoekje 

binnen BtoB verkopend Nederland.

Een vijftal willekeurig gekozen salesmanagers stelde ik een aantal rela-

tiemarketing- vragen; 

- Hoe laat u een nieuwe klant weten dat hij welkom is?

- Wat doet u om de klant een bevestiging te geven dat hij een juiste 

keuze heeft gemaakt? 

- Hoe laat u een klant weten dat u hem waardeert als klant? 

- Wat communiceert u als er een klacht is? En als deze is opgelost?

- Hoe laat u ex-klanten weten dat u het jammer vindt dat ze geen klant 

meer zijn?

De meeste antwoorden zaten in de richting:  ‘Geen idee’, ‘dat doet mar-

keting’ of ‘dat is de verantwoordelijkheid van de accountmanager’.  

Wat is nou het nut van zo’n briefje aan een nieuwe klant? De theorie er-

achter komt uit de psychologie. Festinger beschreef 60 jaar geleden het 

fenomeen cognitieve dissonantie; een als onplezierig ervaren strijdig-

heid (dissonantie) tussen twee meningen of attituden (cognities).

Stel, u heeft gekozen voor product A na vergelijking met product B. 

Ondanks dat de producten weinig verschillen gaat u onbewust product B 

minder mooi vinden en de voordelen van A benadrukken.  In de verkoop 

kunnen we cognitieve dissonantie reduceren door voor de koop het ver-

wachtingspatroon van de klant realistisch te managen, of na de koop de 

klant te bevestigen in zijn keuze en de voordelen van het product of de 

dienst nogmaals te benadrukken.

Zo zijn er vele contactmomenten met klanten die in het onderbewustzijn 

verschillende emotionele impact hebben. Het hoeft allemaal niet zo in-

gewikkeld te zijn. Je kunt het ook gewoon aandacht geven noemen. Dus 

kijk eens binnen uw organisatie wanneer en hoe u structureel en gericht 

aandacht geeft aan klanten.  Als je er eenmaal achter bent hoeveel tijd 

het precies kost om een perfect eitje te koken is het toch wel handig, zo’n 

digitale kookwekker. Had ik niet verwacht...

Ron van der Maarel

Sales Companion, voor professionals 

rvdmaarel@salescompanion.com   

Gefeliciteerd met uw nieuwe kookwekker
Column Ron van der Maarel

Ik zoek een 
commerciële

topper
AV Werving & Selectie heeft uit-
stekende wervingsbronnen. Een 

netwerk van ruim 20.000 kandida-
ten, dagelijkse online- en executive 
search en zeer frequente adverten-

ties. Hierdoor weten ambitieuze 
kandidaten waar zij moeten zijn 

voor een uitdagende commerciële of 
management functie. Dus wanneer u 
commercieel talent zoekt, dan vindt 
u dat bij AV Werving & Selectie. Bel 
033-2860150 voor meer informatie.

Ik zoek een 
commerciële 
uitdaging
AV Werving & Selectie is continu op 
zoek naar ambitieus talent en ervaren 
vakmensen voor onze opdrachtgevers 
met commerciële vacatures. Want 
iedere opdrachtgever en functie is 
uniek. We zijn altijd op zoek naar 
die “één uit duizenden” die precies 
past. En de kans is best groot dat jij 
dat bent. Kijk maar op onze website 
www.avdiensten.nl voor de meest 
actuele vacatures of bel 033-2860150 
voor meer informatie.

AV Werving & Selectie B.V.
Adres Ruimtesonde 19

3824 MZ Amersfoort

Telefoon 033 - 286 01 50
Fax 033 - 286 01 49

Mail info@avdiensten.nl
Web www.avdiensten.nlHet kenmerk van commerciële functies.
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