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Visie 

Missie 

Kernwaarden 

Kernkwaliteiten 

Ambities 

Strategie 

Basis 



Wie is de klant? 



Bron: Motivaction 

Klantgroepen 

Cliënt, Gezin, Familie, Omgeving (Wonen, Werken, Leren, Vrije tijd) 

Verwijzer, Bemiddelaar, Beoordelaar, Zorginkoper  

Medewerker, Vrijwilliger, Stakeholder 

Ketenpartner, Distributie- en Samenwerkingspartner 



Wat wil je weten van je klant? 

GEDRAG 

Producten/Diensten 

Contacten 

BASISINFO 

Consument 

Bedrijf 

KLANTWAARDE 

Actueel 

Potentieel 

BEHOEFTEN 

Zorgvraag  

Wensen 

LEVENSFASE 

Gebeurtenissen 

Mijlpalen 

Wie zijn 

 mijn klanten? 

Wat doen ze,  

hoe vaak en 

waarom? 

Wanneer doen 

mijn klanten 

 wat? 

Wat is de  

waarde van  

mijn klanten? 

Wat zijn hun 

wensen en 

behoeften? 
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Bron: SmartAgentCompany 

Jij 

zorgt 

voor 

mij 

Wij 

zorgen 

voor 

elkaar 

Ik zorg 

voor 

mijzelf 

Geef 

wat 

tools 



Motivaction Mentality 

Model voor de zorg 



Klantpersona en -profiel 

Bron: CRM in de praktijk, Indora Managementadvies 



Differentiëren in dienstverlening 







Hoe koopt de klant? 



Probleem Oriëntatie Keuze Gebruik Vervolg 

Klant-

behoefte 

Klant-

actie 

Klant-

contact 

Klant-

beleving 

Welke 

behandel-

ingen? 

Bezoek 

huisarts,  

navraag bij 
verzekeraar,  

Google, 

websites, 

sociale 

media 

Angst, 

verwarring, 

geen 

overzicht 

Afspraak 

maken, 

behandel-

consult 

herkenning informeren beslissen ervaren nieuwe keuze 

Klantreis analyse en ontwerp 

Advies 

vragen 

Telefoon, 

email, face-

to-face 

Zeer 

tevreden 
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Hoe zien we de klantrelatie? 



Verleiden Verwennen Verbinden Verrassen Verhogen 

Klant-

voordeel 

Centrale 
boodschap 

Klant-

contact 

Klant-

beleving 

Potentiele klant 

Snel 

zekerheid 

over 

klachten 

Nieuwe klant Bestaande klant Ambassadeur Klantwaarde 

Doe de 

online test 

Nu bellen, 

morgen  

terecht! 

Huisarts, 

huis-aan-huis, 

Google,  

Facebook, 

website 

Meevoelend, 

deskundig, 

service 

Gerust-

stelling, 

bevestiging 

Telefoon 

Meevoelend, 

deskundig, 

service 

Online 

dossier en 

afspraken 

Eenvoudig, 

handig, 

service 

Leuk, 

verrassend 

Persoonlijke 

brief met 

aanbod 

(DM) 

‘Moet ik 

snel bij zijn’ 

Klantrelatie analyse en ontwerp 
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Relatielevenscyclus en -strategie 

Werving 

Welkom 

Up-sell 

Cross-sell 

Loyalty & 
Service 

Retentie 

Fan 
programma 

 Win-back 

Loyalty & 
Service 

Loyalty & 
Service 





Fanstrategie 



Klantgericht communiceren 



Klantresultaat = 3 x G 

Gewin 
Klantvoordeel (effectief): 

Word aan de verwachting 

van de klant voldaan?  

Heb je de basis op orde? 

Gemak 
Klantgemak (efficiënt): 

Is het voor de klant 

gemakkelijk? 

Ben je onderscheidend? 

Klantgevoel (emotie):  

Voelt de klant zich 

gewaardeerd? 

Ben je uniek? 
Gevoel 

6-7 

Klant is tevreden 

Klantgedrag is onvoorspelbaar 

Klanttevredenheidscore 

Customer Satisfaction 

8-9 

Klant is zeer tevreden 

Klant komt terug (retentie) 

Customer Effort Score (CES) 

Customer Experience 

9+ 

Klant is enthousiast 

Klant wordt promotor 

Net Promotor Score (NPS) 

Customer Engagement 
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CRM-expeditie 
Start met CRM-visie: waar staan we in 2020? 

Stippel groeipad uit met plateauplanning 

Integrale en multidisciplinaire aanpak 

Stel doelgerichte CRM-strategie op 

Aansprekende merk- en klantbeleving 

Buiten winnen is binnen beginnen 

Quick wins en lange termijn verbeteringen 

Learning-by-doing (incrementeel, cyclisch) 

Meten is weten (fact based) 

CRM als hefboom voor cultuurverandering  

Mensen, middelen en CRM-systeem 
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Online CRM 
leadmanagement, channelmarketing, contentmanagement 

Basis CRM 
relatiebeheer, marketing, verkoop, service 

web email social app sms telefoon 

ERP FIN ADM 

BI 

systeem 

Kantoor 

applicaties 

chat 

PC, laptop, tablet,  

smartphone, wearable 

EXT LOYALTY 

Apparaten 

(Internet Of Things) 

Data-

Analyse 

Content 

bibliotheek 

CRM 

4.0 

HRM 

Add-On 

Add-On 



1. CRM visie & scope 
visie, ambitie, doel, strategie, planning & organisaties, afdelingen, processen, gebruikers 

2. ICT-speelveld 
beleid, systeemarchitectuur, technisch platform, organisatie 

3. Programma van eisen 
functioneel, technisch, service, leverancier: knock-out, eis, wens, nvt 

4. Longlist / Shortlist 
marktverkenning, collegiaal advies, expert advies 

5. Selectie CRM-oplossing 
offerteaanvraag, praktijkdemo, referentiebezoek, proefinstallatie, keuze, contract 
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Veel succes! 
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