Customer
Relationship Management
strategie. De “R” in CRM.
Whitepaper

•

er moeten hoge (marketing en
verkoop) kosten worden gemaakt
om een nieuwe klant te werven.

CRM is een waardestrategie gericht op
lange termijn, wederzijds profijtelijke
relaties.
CRM is dan ook geen ICT-aangelegenheid, maar een ‘business issue’. CRM
raakt vi er deel gebi eden i n een
organisatie:
•

Strategie.

•

Processen.

•

Technologie (CRM systeem.)

•

Cultuur.

De invoering van CRM houdt in een
organisatie ontwikkeling oftewel een
verandering. Immers, een strategie is
“1” maar om deze met succes in te
voeren is “2”.
Inleiding
Customer Relationship Management
(CRM) is actueler dan ooit. De klant
stelt vandaag de dag hoge eisen aan
een bedrijf of instelling.
Geen B2B of B2C, maar “human 2
human”. Zie ook “human 2 human”
CRM 2016 http://www.thebestcrm.nl/
crm-2016-klantgericht-ondernemenanno-2016.
Worden de klant verwachtingen niet
waar gemaakt, dan stroomt de klant
weer uit. De consequenties van een
uitstromende klant zijn groot:
•

de toekomstige kasstromen van
deze klant verdampen.

•

het risico op een slechte reputatie
(die dankzij het Internet zo de
wereld rond gaan.)

In deze whitepaper succesvol CRM op
basis van een “C”, “R” en “M”
strategie.
1. De kapstok: CRM visie en
strategie
Vaak wordt CRM geïnterpreteerd als
‘klantgericht zijn’. Dit is echter niet
hetzelfde. Immers, ‘klantgericht zijn’
impliceert dat van binnen naar buiten
wordt gedacht. In veel gevallen
gefragmenteerd vanuit de diverse
afdelingen / organisatieonderdelen
(“silo’s”) en de eigen belangen van
deze onderdelen.
Bij CRM gaat het er juist om dat de
organisatie zichzelf door de ogen van
haar klanten als geheel ziet als basis
om de klant centraal te stellen.
De organisatie zal zich dan ook
moeten verplaatsen in haar klanten en
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behoeften en van daaruit bepalen hoe
zij wil dat klanten haar zien.

•

Hoe wil ik mijn markten (inter-)
nationaal segmenteren?

Van buiten naar binnen denken vormt
het fundament.

•

Wie wil ik als klant? Heldere
keuzes teneinde “de juiste klant de
juiste aandacht te kunnen geven”
en hiermee de lange termijn
ambities van de onderneming
zeker te stellen.

•

Hoe ga ik mijn klanten benaderen
en hoe weten klanten (off line &
online / social media) de onderneming of instelling te benaderen?

Een veel gehanteerde benadering
hiertoe is de klantreis, online en
offline. Zie post customer journey
http://www.thebestcrm.nl/customerjourney-en-klantgestuurdondernemen.
Om het gewenste klantbeeld te
realiseren dient de organisatie eerst
haar gewenste imago / identiteit vast
te stellen en vervolgens een strategie
bepalen om dit doel te bereiken.
Een strategie waarin de klant centraal
staat moet aan de basis van elk CRMtraject liggen. Lange termijn relaties
over de afdelingen heen, de “R” van
CRM.
Dit klinkt logisch, maar hoe kan een
strategie dan “klant centraal” worden
gemaakt? Dit kan door de drie
elementen uit de term CRM nader uit
te werken en voor elk van deze
elementen deelstrategieën te formuleren. Inclusief een samenhangende
s t rat e g i e o p el k van d eze d r i e
elementen.
C – Customer.
Voor de “C” zal een organisatie of
instelling antwoorden moeten formuleren op vragen als:
•

Wie zijn mijn stakeholders? De
eindklanten, partners in de keten
als leveranciers, medewerkers.
Afhankelijk van het type organisatie. Voorbeeld onderwijsinstelling
haar medewerkers, studenten, de
lokale en rijks overheid en het
bedrijfsleven (onderzoek, stages.)

De organisatie moet in kaart brengen
welke marktsegmenten zij wil bedienen en welke benadering zij voor elk
van deze segmenten moet kiezen
teneinde in die segmenten succesvol
te zijn.
Dit wordt uitgewerkt in de klantwaardestrategie: de basis propositie
van een onderneming naar haar
stakeholders: de belangrijkste redenen voor een stakeholders om met
een organisatie zaken te doen.
Een heldere waardenset om vanuit de
onderneming de verwachtingen van
haar stakeholders waar te maken:
missie, kwalificaties of merkwaarden
in geval van een Customer Experience
strategie.
Gekoppeld aan de klantwaarde
strategie worden de Klantbedieningsconcepten met haar proposities
ontwikkeld. Al dan niet gesegmenteerd per type stakeholder en het te
bedienen segment.
R – Relationship
De essentie, het opbouwen van een
Relatie met een stakeholder. Dit kan
alleen wanneer er daadwerkelijk
inzicht is in de motieven en behoeften
van die klant.
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Het begrip relatie impliceert tweerichtingsverkeer, dus moet de organisatie ook weten wat klanten van haar
vinden. Dit kan de organisatie zelf
beïnvloeden, zeker op langere termijn.

strategie, ingevuld vanuit concrete
klantwaarden, die aangeeft hoe men
met klanten in contact wil komen en
hoe aan elk contact invulling wordt
gegeven.

Nu komen vragen aan de orde als:

Hierbij wordt bijvoorbeeld gelet op
gedrag, behoeften, voorkeuren,
houdingen ten opzichte van de onderneming en niet te vergeten de lifetime
v a l u e . Zo ' n k e u z e b r e n g t v e l e
gevolgen met zich mee voor de inzet
van mensen en middelen.

•

Hoe ziet de klant mij?

•

Waarom wil een klant juist met óns
zaken doen?

In tegenstelling tot de “C” wordt nu
niet een beeld geschetst van de
klanten waarmee de organisatie zaken
wil doen, maar juist een beeld van
hoe de organisatie door haar klanten
wil worden gepercipieerd.
Deze perceptie is namelijk bepalend
voor het opbouwen van een relatie,
want zonder een strategie voor de “R”
is er slechts eenrichtingsverkeer in
plaats van tweerichtingsverkeer. Er
vindt dan misschien wel regelmatig
interactie tussen de organisatie en
haar klant plaats, maar er wordt geen
loyaliteit bij de klant gecreëerd.
Zonder loyaliteit kan de klant ‘ineens’
overstappen naar een andere leverancier. Zou er wel een relatie zijn
opgebouwd, dan zou de klant zijn
ongenoegen tijdig uiten en daardoor
de organisatie in de gelegenheid
stellen om haar functioneren te
verbeteren en de klant te behouden.
In tegenstelling wat vaak wordt
gedacht, prijs is volgens vele onderzoeken niet de reden dat klanten op
zoeken gaan naar een nieuwe leverancier. Onvoldoende aandacht daarentegen is de belangrijkste reden dat
klanten vertrekken.
Een belangrijk onderdeel van de “R”
is de klantcontactstrategie: een

In het bijzonder dient de IT (CRM
systeem, online services) zodanig te
worden ingericht dat de contacten met
de klanten optimaal worden
gefaciliteerd.
M – Management
En dan de “M”. Dit roept meteen de
vraag op of een relatie eigenlijk wel
kan worden ‘gemanaged’. Het is toch
zo dat een relatie evolueert in de loop
der tijd? Valt dit wel te beheersen?
Het opbouwen van een relatie met een
klant zal elke keer anders verlopen
omdat elke relatie uniek is. Maar een
organisatie kan wel sturing geven aan
de richting waarin haar relaties zich
ontwikkelen. De “M” hangt dus nauw
samen met beide vorige onderdelen;
het gaat hier om het (bij)sturen van
het beleid ten aanzien van de “C” en
de “R”.
Sturen op het gewenste gedrag? Met
een methode als Organizational
Behaviour Management kan hier
bijvoorbeeld invulling aan worden
gegeven: gekoppeld aan de CRM
strategie, sturen op het gewenste
(klantgerichte) gedrag. Zie ook post,
“succesvolle CRM invoering met
gedrag KPI’s”.
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http://www.thebestcrm.nl/
succesvolle-crm-invoering-metgedrags-kpis .
Hierbij worden dee gewenste
gedragsindicatoren vastgesteld op
basis van de visie en strategie. Hier
wordt vervolgens op gestuurd en
gemanaged om tot het gewenste
g e d ra g va n u i t d e o n d e r n e m i n g
richting haar stakeholders te komen.
2. Klantgestuurde processen
In de processen wordt de CRMstrategie daadwerkelijk gerealiseerd.
De klant interactie / contact momenten via de diverse communicatiekanalen (offline en online) vormen,
gekoppeld aan het proces, het gezicht
van de organisatie.
De processen moeten dusdanig
worden ingericht dat de organisatie
over alle media heen een uniform
beeld naar haar klanten uitstraalt.
Door, met de inzet van IT, over alle
media dezelfde informatie en
oplossingen te verschaffen wekt een
organisatie vertrouwen bij haar
klanten. Dit draagt in sterke mate bij
aan het opbouwen van loyaliteit.
Een juiste inrichting van de processen
draagt daarnaast ook sterk bij aan het
rendement van de investeringen in
CRM. Door de klanten te segmenteren
en voor elk segment aparte processen
in te richten kan veel geld worden
bespaard.
Zo zal een organisatie een bepaald
segment met hoge / lange termijn
winstgevendheid uitsluitend op
persoonlijke wijze willen benaderen,
terwijl ze andere segmenten met een
lagere winstgevendheid bij voorkeur
via het Customer Contact Center,

Customer Service danwel online
afhandelt. Dit omdat de kosten per
interactie via deze contactpunten
lager zijn.
Een oude maar anno 2016 nog steeds
succesvolle benadering in deze is de
ABC indeling.
3. De technologie
In CRM-trajecten is de ICT weliswaar
ondergeschikt aan de organisatie,
maar het speelt wel een noodzakelijke
rol.
Zonder een juiste ICT-infrastructuur
(hard- en software als het CRM
systeem) is toepassing van CRM niet
mogelijk. Het CRM systeem moet het
voor een organisatie mogelijk maken
om klant processen via haar verschillende offline en online kanalen
effectief en efficient af te handelen.
Een CRM strategie dan ook als het
doel en het CRM systeem als middel
voor het doel: het automatiseren en
faciliteren van de strategie.
Er zijn vele CRM systemen op de
markt. Wat is nu het ideale systeem?
Hoe aan te pakken? Post welk CRM
systeem past het beste bij uw
organisatie:
http://www.thebestcrm.nl/welk-crmsysteem-past-het-beste-bij-uwonderneming
4. Resultaten, adequate
toepassing van CRM
Wa n n e e r e e n o r g a n i s a t i e C R M
adequaat toepast is zij in staat om
effectief en efficiënt klantgericht te
ondernemen.
Deze verbetering leidt tot:
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•

vergroting van de klantenloyaliteit.

•

verpersoonlijking van de relatie
met klanten.

•

verbetering van de reputatie.

•

Verbetering van het resultaat,
verhoging van de omzet en
marges.

•

verbeterde effectiviteit van
verkoop- en marketing in relatie
tot de kosten.

•

Efficiency, lagere kosten.

5. Succesvolle aanpak van een
CRM traject
Implementatie van het CRM-concept
kan, als aangegeven in de inleiding,
worden beschouwd als een stevig
verandertraject. In veel situatie een
omslag van product gericht naar klant
en markt gericht.

uitsluitend aan distributeurs of wederverkopers werd geleverd.
Omdat CRM van invloed is op de
gehele organisatie, moet de gehele
organisatie bewust gemaakt worden
van het CRM-concept.
De organisatie moet ernaar streven
het denkmodel en de CRM-strategie te
laten adopteren door alle medewerkers, zodat zij in staat is om een
uniform beeld/het gewenste beeld
naar haar klanten uit te stralen: het
beeld wat zij in haar visie heeft
opgesteld.
6. CRM aanpak
Een CRM invoering houdt in:

In dergelijke trajecten is de menselijke factor cruciaal. Niet alleen voor
de verandering, maar vooral voor het
waar maken van de klantverwachting.
Zo zal het topmanagement het nieuwe
beleid duidelijk zichtbaar uit moeten
d ra g e n . D a a r n a a s t m o e t e n a l l e
medewerkers van de organisatie
gemotiveerd en betrokken zijn om de
veranderingen succesvol door te
voeren.
CRM beïnvloedt de gehele organisatie,
Niet alleen de front-office; CRM is ook
van invloed op de mid-office en de
back-office. Bijvoorbeeld het verkopen
via het internet kan veel invloed
hebben op de manier waarop de
logistieke organisatie is geregeld, of
direct leveren aan consumenten is een
drastische verandering als voordien

afbeelding, visie CRM invoering.

•

een CRM project, in bovenstaande
afbeelding de blauwe driehoek.
Projectmanagement voor bepaling
van de visie & strategie, selectie
van het ideale CRM systeem en de
invoering van de CRM oplossing.
Besturing op basis van projectmanagement.

•

organisatieverandering, in bovenstaande afbeelding de rode
driehoek:de cultuur ontwikkeling.
Besturing op basis verandermanagement en de CRM metrics.
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In een CRM traject worden drie fasen
doorlopen: een voortraject, een
realisatiefase en doorvoering.
CRM project, de blauwe driehoek
In het voortraject wordt het CRM
traject op hoofdlijnen opgezet, visie
bepaling en analyse, bepaling van de
processen. Vervolgens wordt dit in de
realisatiefase stapsgewijs ingevuld.
Dit vormt de linker driehoek. Bij
aanvang van het project een grote
impact, wat gaandeweg het project
afneemt.
Organisatieontwikkeling, de rode
driehoek
De doorvoering wordt nogal eens
vergeten, de rechter driehoek. Een
grote valkuil is “Het CRM project is
opgeleverd en dus afgerond”. Feitelijk
begint met de laatste fase het echte
werk: het sturen op en waarmaken
van de klant-verwachting.
Het anticiperen op markt- en klant ontwikkelingen en dit vertalen middels
aanpassingen van het CRM traject.
Met heldere CRM metrics is hier op te
sturen.
Anticipeer en start al tijdens het CRM
project met de cultuurkant.

een succesvolle invoering van CRM!
Met een succes-volle CRM invoering
en doorvoering succesvol en onderscheidend ondernemen.
8. Meer weten
Zelf aan de slag met een CRM
strategie en deze met succes doorvoeren? The Best CRM biedt een
eenjarige incompany CRM opleiding:
van visie ontwikkeling via strategie en
doorvoering. Vanuit deze leergang
organisatieontwikkeling van binnenuit.
http://www.thebestcrm.nl/bachelorcrm-leergang/
Contact: info@Thebestcrm.nl |
+31308771370.

7. Samenvattend
De invoering van CRM is veelal een
stevige uitdaging. Veel organisaties
zijn intern georganiseerd, “silo’s”, wat
haaks staat op een externe klantbenadering. Een verandering van
product / dienst gericht naar
klantgestuurd en marktgericht.
Een heldere strategie en commitment
van het (top) management zijn
randvoorwaarden voor
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