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Voorwoord 5 

Uw klant wordt wakker!

Ooit was het werven van klanten een fluitje van een cent. Een beetje aansprekend 
product, een nog mooiere aanbieding dan de concurrent, een gelikte marketing-
campagne, een lekker agressieve salesforce en uw kostje was gekocht. Althans 
voor de korte termijn. Die tijden zijn voorbij. Nóg moeilijker is het behouden van 
klanten en ervoor zorgen dat ze uw organisatie trouw blijven. Uiteindelijk zijn de 
loyale klanten het meest winstgevend en leveren zij de belangrijkste bijdrage aan 
de continuïteit van uw bedrijf.

Nederlandse topmanagers schreeuwen graag van de daken hoe klantvriendelijk 
hun organisatie wel niet is. Maar wie vervolgens echt gaat kijken naar de concrete 
processen en acties achter die bewering, komt vaak bedrogen uit. Het contactcen-
ter wordt als kostenpost beschouwd en de klant als een verstorend element van het 
bedrijfsproces. Er zijn nog maar weinig bedrijven die echt naar hun klanten luisteren 
en waar de klant in de bestuurskamer wordt vertegenwoordigd.

Deze tegenstelling, het prediken van een customer intimacy- of operational 
excellencestrategie zonder die daadwerkelijk uit te voeren, zal bedrijven uiteindelijk 
gaan opbreken. De naïeve en makkelijk kneedbare klant van weleer behoort tot 
een uitstervend ras. Uw klant wordt wakker! De klant van nu en straks is mondig, 
goed geïnformeerd en zoekt in het enorme aanbod aan commodities naar een 
unieke ervaring die bij hem of haar past. Ook op het gebied van service. 
Die ervaring moet persoonlijk, memorabel en duurzaam zijn. Uitmuntende service 
blijft de belangrijkste reden voor klanten om u aan te bevelen.

Customer management, de weg naar groei, biedt u inzicht in het belang van een 
volwassen klantfocus. U vindt in deze uitgave interviews met Philips, Cisco en CZ. 
Hierin delen deze bedrijven hun kijk op klantgericht ondernemen met u. Vervolgens 
doen we verslag van het onderzoek naar sourcing van customer management. Dit 
booklet sluit af met de praktijkervaringen en waardevolle learnings van TOTE-M. 
Met ieder artikel wordt de enorme potentie van customer management verder 
ontsluierd.

Slecht de silo’s tussen marketing, sales, service en operations; maak van uw 
contactcenter een valuecenter; operationaliseer uw streven naar klanttevredenheid. 
Het is hoog tijd om actie te verbinden aan woorden, voornemens en inzichten. 

Annemiek van Moorst
Founding Partner TOTE-M
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Klantbeleving bij CZ

Een vertrouwde gids en begeleider

Het imago van de Nederlandse verzekeraars in het algemeen 
laat te wensen over. Dat straalt af op de zorgverzekeraars. Nog 
altijd worden hun activiteiten omgeven door het aura van snel geld 
verdienen over de rug van de zorgbehoevende klant. Mike Leers, 
Bestuursvoorzitter, en Joep de Groot, directeur Marketing en 
Communicatie a.i. bij zorgverzekeraar CZ, brengen enige nuance 
aan in deze beeldvorming.

CZ behoort tot de top drie zorgverzekeraars in ons land. Voor ongeveer 
3,3 miljoen klanten dragen de 3600 medewerkers naast hun eigen label, 
dat van Delta Lloyd Zorg en Ohra Zorg uit. De totale omzet van CZ, opge-
bouwd uit de basiszorgverzekering, aanvullende verzekeringsproducten 
en de werkzaamheden als uitvoeringsorgaan van de AWBZ, met vijf 
zorgkantoren, bedraagt ruim 10 miljard euro. “Als je iets wilt bereiken in de 
zorg”, licht Mike Leers toe, “dan heb je naar de zorgverlener toe kwaliteit 
en massa nodig om ten aanzien van je wensen enig gewicht in de schaal 
te kunnen leggen. Kwaliteit betekent weten waar je het over hebt en reële, 
haalbare doelen stellen: wat wil je aan het einde van de dag hebben 
bereikt? Dat moet je natuurlijk ook communiceren naar je klanten. Daar-
door kan je je ook van concurrenten onderscheiden, anders dan alleen 
maar op het premiebedrag. Dat is de doelstelling van onze drie labels: een 
sterke merkuitstraling, ondersteund door een goed geoliede backoffice. 
Alles draait bij die sterke merkenbeleving om het inleven in de problemen 
van de klant. Daar zit zoals gezegd het onderscheid, onze meerwaarde. In 
de samenstelling van het basispakket kunnen wij ons niet onderscheiden, 
aangezien alles daaromtrent door het parlement wordt vastgesteld.” 
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Mike Leers

BoekTOTEMDEF.indd   21 2/27/09   5:43:56 PM



22 Customer management, de weg naar groei 

Het begrip emotie
Een van de kernpunten van CZ om tot hoogwaardige begeleiding van de 
klant te komen, is het gebruikmaken van de mogelijkheden die CZ heeft 
binnen het letterlijk kleurrijke personeelsbestand. Veel klanten behoren 
tot de eerste generatie allochtonen. Voor hen kunnen taal en cultuur een 
drempel vormen. “Daarom werken er doelbewust veel allochtone mede-
werkers bij CZ, omdat zij deze mensen in hun eigen taal en met begrip 
voor hun cultuur kunnen begeleiden in hun zorgvraag. Daarmee lever je 
als CZ een belangrijke meerwaarde. Het is wezenlijk dat je de echte wens 
van de klant goed vertaalt naar onze serviceverlening. Achter de vraag die 
mensen stellen, zit namelijk vaak de echte vraag waar ze eigenlijk voor 
bellen. Zorg is emotie en de CZ-medewerkers moeten aanvoelen dat er 
ingrijpende dingen aan de orde kunnen zijn. Sommige klanten bellen ons 
echt in tranen op, bijvoorbeeld omdat ze net te horen hebben gekregen 
dat ze kanker hebben. Het past niet bij ons merk om bij zo’n gesprek eerst 
naar een klantennummer te vragen. Zo’n klant wordt direct doorgeleid 
naar onze zorgservice, waar deskundige mensen zitten, die iemand goed 
kunnen begeleiden bijvoorbeeld in het traject naar een second opinion. 
De attitude van onze medewerkers is hierin van wezenlijk belang.” 
“Wat betreft kennis van zaken”, vult Joep de Groot aan, “dat is bij ons wel 
in orde. Er is een kennisdatabank, waar heel veel van de meest gestelde 
vragen in staan. Daarnaast hebben we een productendatabank, mensen 
krijgen opleidingen en voorafgaand aan marketingacties stellen we de 
nieuwe producten voor aan de medewerkers. Wanneer iemand belt, heeft 
de medewerker direct alle polisgegevens beschikbaar. Iemands zorgge-
schiedenis mag er, vanwege de wet, niet in staan.”

Het oerwoud van de zorg
CZ begeleidt haar klanten ook wanneer deze klachten hebben over 
zorgverleners. “We nemen die klachten niet over”, vertelt De Groot, “maar 
we helpen de mensen wel door allereerst naar ze te luisteren, en daarna 
geven we aan waar ze het beste met hun klacht terecht kunnen. Soms 
schrijven we zelfs de klachtenbrief voor ze.” Leers haakt hierop in: “Een 
ander goed voorbeeld van onze rol als gids in het oerwoud van de zorg 
is het initiatief van ‘Best Doctors’. Medisch specialisten verbonden aan 
Harvard University kregen daar regelmatig de vraag welke specialist het 
beste was op een bepaald vakgebied. Zij hebben van de nood een deugd 
gemaakt door een database te bouwen waarin nu zo'n 60.000 artsen 
staan; de beste in hun vak. Je komt op zo’n lijst als je door een ander 
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wordt aanbevolen. Referenties worden nagetrokken en iemands weten-
schappelijke publicaties worden beoordeeld. Wij maken gebruik van die 
database en geven daarmee onze klanten, wanneer zij dat willen, een 
second opinion op topniveau. Wij krijgen veel positieve reacties van onze 
klanten. De Nederlandse specialisten waren wat minder opgetogen over 
deze service. Inmiddels hebben ook zij de koudwatervrees overwonnen 
en staan zij er niet meer afhoudend tegenover. Wij lanceren zo’n initiatief 
namelijk niet om specialisten tegen de haren in te strijken, maar omdat 
we betere zorg voor onze klanten willen krijgen. Ook in Nederland zijn er 
kwalitatieve verschillen tussen specialisten in een bepaalde discipline. 
Waarom zou iemand die bij CZ is verzekerd dat niet mogen weten? 
Tot initiatieven als deze kom je door goed naar de klant te luisteren. Alleen 
dan kun je uitgroeien tot een vertrouwde gids en begeleider.” De Groot 
voegt daaraan toe: “Het is toch eigenlijk waanzin dat we wel hotelkamers 
of auto’s tot op de kleinste details met elkaar kunnen vergelijken, maar 
dat we dat bij huisartsen of specialisten niet zouden kunnen. Dat past niet 
meer in deze tijd.”

“Wil je morgen en overmorgen mee blijven tellen 
dan moet je voortdurend investeren in initiatieven 
die aan de ene kant de klantbeleving verbeteren en 
aan de andere kant de klant nog meer aan je binden.”

Empathie
Volgens het credo van CZ moet zorg veilig, vaardig en aardig zijn. “Je 
vertrouwt erop”, zegt Leers, “dat de dokter die je behandelt, deskundig 
is. Vertrouwen, daar draait het om. De specialist of de huisarts moet jou 
het gevoel geven dat je met jouw probleem bij hem of haar terecht kan. 
Dat je niet een nummer bent dat de orde van de dag komt verstoren. Aan 
empathie wordt in de Nederlandse zorg gelukkig steeds meer aandacht 
besteed.” Volgens De Groot is het desondanks nog triest gesteld met de 
marketing van de zorg in Nederland. “Onze artsen zijn wat de medische 
kwaliteit betreft echt niet minder goed dan de Duitse of Belgische. Alleen 
is dat niet het enige waar een patiënt naar kijkt. Het grote probleem blijft 
de klantbeleving. Omdat wij ervoor willen zorgen dat de klant zo goed 
mogelijk zicht krijgt op wat er gebeurt, doen wij onder meer ook aan Net 
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Promoter Score (NPS). Na een behandeling of operatie sturen wij onze 
klanten een kaartje, met de eenvoudige vraag: zou u dit ziekenhuis, deze 
arts, aanbevelen aan iemand anders? Deze score staat op onze website 
en dat is behoorlijk confronterend. We publiceren deze NPS-resultaten in 
de hoop dat de partijen die er slecht uit naar voren komen, dat oppakken 
om zichzelf te gaan verbeteren. We meten de NPS uiteraard ook voor 
CZ en die staat in de min. Een negatieve NPS zou moeten resulteren in 
verlies van klanten, maar wij winnen juist klanten. Dat komt omdat alle 
zorgverzekeraars negatief scoren, vanwege het imagoprobleem. Maar wij 
hebben een minder negatieve score dan onze concurrenten.” 

Niet uitbesteden
Er zijn drie hoofdredenen waarom mensen overstappen van zorgverzeke-
raar. De prijs speelt nog altijd een erg belangrijke rol. Een tweede reden is 
dat men niet de gewenste activiteiten of vergoeding heeft gekregen. En tot 
slot lopen mensen weg vanwege slechte service van de zorgverzekeraar. 
“De eerste twee jaar”, vertelt De Groot, “zijn de meest kritische jaren. Wan-
neer klanten gedurende die periode bij ons blijven, neemt de kans enorm 
toe dat ze langer zullen blijven.” Leers hecht veel waarde aan de keuze om 
bellende klanten niet met een bandje te verwelkomen. “Hier krijgen klanten 
nog een mens aan de telefoon. Wij zijn zo langzamerhand een uitzon-
dering op de regel. Misschien wil de klant die nooit ziek is inderdaad een 
bandje, als die al belt. Wij geloven dat al die andere klanten iemand aan de 
lijn willen krijgen die zich kan inleven, die weet wat er speelt. Door je con-
tactcenter uit te besteden, geef je de ziel van je organisatie uit handen. Ik 
zeg niet dat het niet kan, maar wij kiezen er niet voor. Wij willen steengoed 
zijn in klantcontact.” De Groot omschrijft de zorgservice van CZ als ‘heel 
erg goed’. “Waar het om gaat is dat je de cross links wilt kunnen maken. 
Ik geloof dat je puur technische verzekeringsvragen zou kunnen uitbeste-
den. Maar als er na die polisvraag even snel naar de hulpmiddelen voor 
diabetes wordt gevraagd, wil je de kwaliteit van onze zorgservice kunnen 
bieden. Al die cross links, daar gaat het nu om. Mensen raken verdwaald 
in de zorg, omdat ze het overzicht kwijtraken. Dat kun je niet uitbesteden.”

Geen silo’s
Datgene waar CZ voor staat, het zijn van een vertrouwde gids en begelei-
der voor zijn klanten, is nog altijd niet volledig doorvertaald naar de praktijk 
van alledag. Het is ook niet eenvoudig om dit verhaal over te dragen op 
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een publiek dat dit niet primair verwacht van een zorgverzekeraar. Volgens 
De Groot behoort CZ tot een van de meest efficiënt en effectief ingerichte 
zorgverzekeraars. “Ook de samenwerking tussen sales en marketing is 
heel erg goed. We hebben geen last van silovorming, omdat er een cultuur 
van samenwerking is. Iedereen weet elkaar te vinden. Bovendien hebben 
we een producten- en dienstenoverleg. Daar vindt onderlinge afstemming 
plaats. Wanneer er in juni tot lancering van nieuwe producten wordt beslo-
ten, komt in augustus de communicatie op gang in de vorm van posters, 
bijeenkomsten en trainingen. Zodoende is iedereen voorbereid wanneer 
in oktober en november de polissen op de mat van de klanten vallen. Een 
van onze verbeterpunten ligt in de integratie van de diverse individueel 
ontwikkelde klantkanalen en klantbeelden. Als een klant belt, staat in het 
scherm van de agent bijvoorbeeld nog niet dat diezelfde klant een week 
eerder een vraag heeft gesteld aan de e-maildokter. Het informatieplan 
hiervoor is inmiddels gestart.”

“De medische kwaliteit van onze artsen is niet 
minder goed dan de Duitse of Belgische. 
Het grote probleem blijft de klantbeleving.”

“Wil je morgen en overmogen mee blijven tellen”, betoogt Leers tot slot, 
“dan moet je voortdurend investeren in initiatieven die aan de ene kant de 
klantbeleving verbeteren en aan de andere kant de klant nog meer binden 
aan CZ. Initiatieven ontwikkelen, uittesten en in de markt zetten doe je 
kleinschalig. We hebben daartoe een apart bedrijf opgericht: CbusineZ. 
Daarbinnen zitten kleinere bedrijven die allerhande zorgdiensten uitden-
ken en verlenen. Dat doen ze niet alleen voor onze zorglabels, maar ook 
voor zorglabels van de concurrentie. Een voorbeeld is VECOZO, dat staat 
voor veilige communicatie in de zorg. Dat is een digitaal schakelpunt waar 
onder meer bijna alle declaraties in de zorg, exclusief de AWBZ, tot een 
bedrag van 30 miljard euro overheen gaan. Een soort Interpay voor zorg-
verzekeraars en –verleners. Met dergelijke initiatieven doen we ons best 
om ons imago, en dat van de hele sector, te verbeteren. Op de vraag ‘Wie 
vertrouwt u het meest?’ scoort de huisarts met grote afstand het hoogst. 
Die zullen we niet verslaan, maar als we kunnen opklimmen tot ongeveer 
halverwege de lijst, zijn we in onze missie geslaagd.” 

Interview Mike Leers en Joep de Groot 27 
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Take Aways 1

Geert van Kuyck, Philips

“Om een bedrijf met de omvang van Philips van een productgericht 
verkoopapparaat te kunnen transformeren naar een klantgeoriënteerde 
aanbieder van ervaringen, moet je allereerst geloven dat het kan. 
En er moet ook iets van een Don Quichote in je zitten.”

“In het verleden ging het bij uitbesteding van customer management-
processen over transacties, kostenbesparing, efficiency en dergelijke. 
Nu moet er vooral een goede cultuuraansluiting zijn met de partner. 
Het wordt bijna een integratietraject.”

“Dat wij customer experience zo fundamenteel inbouwen, betekent niet 
dat we customer care niet zouden kunnen uitbesteden.”

“Je hebt niets aan de NPS als je het behandelt als de volgende customer 
survey. Het volstaat niet om iets te meten en er vervolgens niets mee te 
doen. Binnen Philips reikt de NPS tot in de haarvaten van het bedrijf.”

Mike Leers, CZ

“Bij een sterke merkbeleving draait alles om het inleven in de problemen 
van de klant. Alleen wanneer je goed naar de klant luistert, kun je uit-
groeien tot een vertrouwde gids en begeleider.”
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“De specialist of de huisarts moet jou het gevoel geven dat je met jouw 
probleem bij hem of haar terecht kan. Dat je niet een nummer bent dat 
de orde van de dag komt verstoren.”

“Zorg is emotie en de CZ-medewerkers moeten aanvoelen dat er ingrij-
pende dingen aan de orde kunnen zijn. De attitude van onze medewerkers 
is hierin van wezenlijk belang.”

“Door je contactcenter uit te besteden, geef je de ziel van je organisatie 
uit handen. Ik zeg niet dat het niet kan, maar wij kiezen er niet voor. 
Wij willen steengoed zijn in klantcontact.”

Natasja Meeuwisse, Cisco

“In welke markt je als bedrijf ook actief bent, een ervaring, de branded 
experience, is uiteindelijk een particuliere aangelegenheid.”

“Onze werknemers en sourcingpartners zijn eveneens stakeholders, 
aangezien zij het merk uitdragen en dus mede de branded experience 
vormgeven.”

“Wij geloven dat de beste service geen service is: het product, de levering 
en de service moeten namelijk in één keer goed zijn. Maar als klanten dan 
toch moeten bellen, kun je het verschil maken in customer experience.”

“De klant van de toekomst zal steeds meer in de driver’s seat plaats-
nemen.”
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Van costcenter naar valuecenter

Hoe waardevol is uw klantrelatie?

Uitbesteding van klantcontacten kan een wezenlijk onderdeel zijn 
van de customer managementstrategie. Voor succesvolle uitbe-
steding, met als doelstelling de klantloyaliteit te verhogen en ‘in 
één keer goed’-service te verlenen, moet de klantinteractie van 
een bedrijf een zekere mate van volwassenheid hebben.

De volwassenheid die een organisatie heeft bereikt op het gebied van 
customer management, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 
centralisatiegraad van de afhandeling van alle klantcontacten inclusief 
selfservice en face-to-face, en de mate van integratie tussen marketing, 
sales en service. Deze businesstransformatie – die nodig is om, zowel in 
B2C als in B2B, een effectieve multichannel klantbeleving te leveren die 
meetbaar en bestuurbaar is – laat zich niet uitbesteden. In haar boeken 
uit 2001 en 2004 (zie pagina 106) beschrijft Annemiek van Moorst de 
evolutie van een callcenter naar een Enterprise Relationship Center. 
Op basis daarvan ontwikkelde ze samen met Kees Kerkvliet, partner van 
TOTE-M, het Maturitymodel voor callcenters zoals weergegeven in 
figuur 1. Dit model trekt, anders dan het kwadrant van Sonnemans e.a. 
(costcenters, loyaltycenters, profitcenters, valuecenters), het financiële en 
organisatorische perspectief uit elkaar.

De	financiële	ontwikkelstadia
Fase 1: Costcenter  De kosten van het callcenter, contactcenter,  

Xchannelcenter zijn inzichtelijk en sturing is vooral gericht op 
beperking van de kosten.

Fase 2: Profitcenter  Het callcenter, contactcenter of Xchannelcenter 
wordt als profitcenter onderkend, heeft een eigen budget en 
winst- en verliesrekening en levert een aantoonbare bijdrage  
aan de winst.
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Fase 3: Valuecenter  Het Enterprise Relationship Center (ERC) wordt 
gezien als een strategisch profi tcenter. Het ERC voegt waarde 
toe aan de business en investeert in het creëren van een 
optimale klantbeleving om daarmee een belangrijke bijdrage 
te leveren in de winst en groei van de onderneming.

De organisatorische ontwikkelstadia
Fase 1: Ad hoc  In deze eerste fase komen klantcontacten overal en 

nergens de organisatie binnen. Niemand is verantwoordelijk voor 
de bereikbaarheid. Er is een wildgroei aan telefoonnummers 
waardoor het meer geluk dan wijsheid is wanneer een klant in 
één keer de juiste persoon aan de lijn krijgt. Medewerkers 
ervaren de klant als ‘lastig’. Dossiers liggen op bureaus van 
medewerkers en worden niet gemanaged op doorlooptijd. 
Er wordt niet bijgehouden hoeveel verkeer er binnenkomt of 
waar de klantvragen over gaan. Na iedere interactie verdwijnt 
de contacthistorie.

Figuur 1. Maturitymodel callcenter ontwikkelstadia 
(bron: TOTE-M: Van Moorst & Kerkvliet, 2006)
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Fase 2: Callcenter  Organisaties die zich bewegen van ad hoc naar 
callcenter centraliseren het telefonische klantcontact. Via één of 
enkele nummers wordt het telefonische contact met de klant door 
een Interactive Voice Response (IVR) systeem naar de juiste 
agent gerouteerd. Organisaties in deze fase beginnen de ‘wetten’ 
van een callcenter te begrijpen, zoals: hoe minder agentgroepen, 
hoe hoger de efficiency. Het callcenter, zoals de naam eigenlijk al 
duidelijk maakt, beperkt zich tot het managen van het telefonisch 
verkeer en is vooral gericht op efficiency.

Fase 3: Contactcenter  Naast de telefoon wordt via andere kanalen  
zoals e-mail, webformulieren, brieven, fax, chat of sms met  
de klant gecommuniceerd. Er is in deze fase nog geen sprake  
van een geïntegreerde multichannelomgeving. Ieder kanaal  
opereert als silo met een eigen besturing, kanaalmanager en 
ICT-infrastructuur. Contacthistorie is beperkt beschikbaar;  
medewerkers kunnen niet direct zien welke klant wanneer via 
welk kanaal waarover contact heeft gehad. Het streven van  
het contactcenter beperkt zich tot een betrouwbare bereikbaar-
heid over alle kanalen. Er is wel een besef dat bereikbaarheid 
belangrijk is, maar het in één keer goed afhandelen van het 
klantcontact heeft nog hogere prioriteit. Ook wordt beseft dat  
up-, cross- en deep-selling de volgende stap is om bij te  
dragen aan de winst van de onderneming. Om van costcenter 
naar een profitcenter te evolueren, is echter meer nodig.

Fase 4: Cross-channelcenter  Er is een duidelijk klantbeeld. Naast  
informatie als NAW-gegevens, productbezit, contractwaarde  
en klantwaarde zijn ook de ‘zachtere’ klantgegevens in beeld, 
zoals gedrag, kanaalvoorkeur, levensfase en interesses.  
Klanten zijn op basis van deze informatie ingedeeld in klant- 
segmenten, waarvoor een passend dienstverleningsconcept  
is gedefinieerd dat mee-evolueert met de klantbeleving. Deze 
servicedifferentiatie leidt ertoe dat klanten met de hoogste 
(toekomstige) klantwaarde de meeste aandacht krijgen en via 
kanalen worden bediend die aansluiten bij hun behoefte.  
Dankzij geïntegreerd multichannelbeleid en -infrastructuur  
wordt de klantcontacthistorie volledig beheerst. Er is een  
uniforme, organisatiebrede realtime beschikbaarheid van de 
volledige klantstatus en -geschiedenis en er worden realtime 
passende proposities aangeboden. De klant ervaart de dienst- 
verlening als service, er wordt met hem meegedacht.  
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De beweging naar een profitcenter wordt sterker in deze fase. 
Ook neemt de wens toe om meer op de beleving van de klant  
in te spelen.

Fase 5: Enterprise Relationship Center  Organisaties in deze fase  
hebben bedrijfsactiviteiten als marketing, sales, service en de 
supply chain verregaand geïntegreerd. Alle touchpoints waar-
langs klanten, partners, leveranciers en medewerkers contact 
hebben, zijn op eenduidige wijze georganiseerd en onder één 
aansturing gebracht. Op basis van het beschikbare totaalbeeld 
van de klantrelatie kan aan iedere klant individueel en syste- 
matisch toegevoegde waarde worden geleverd. Klantcontact 
wordt gestuurd op het verhogen van de loyaliteit.  
Deze organisaties begrijpen dat zij duurzame groei en winst- 
gevendheid kunnen bevorderen door het aangaan van weder- 
kerige relaties, die gemanaged worden op basis van het  
verkrijgen van promoters (klanten, partners, leveranciers en 
medewerkers die het bedrijf zullen aanbevelen aan vrienden, 
relaties en familie). De overall verantwoordelijkheid voor klant-
beleving wordt gedragen door een Chief Customer Officer.  
Deze functie vertegenwoordigt het belang van de klant in de 
board.

De weg naar groei
Op de weg naar groei en volwassenheid is het niet mogelijk een fase over 
te slaan. Je kunt natuurlijk delen van het call- of contactcenter uitbesteden, 
maar echte business process outsourcing van customer management is 
pas vanaf fase 4 aan de orde. Organisaties die zich in dat stadium van 
volwassenheid bevinden, onderkennen namelijk het belang van loyaliteit, 
in één keer goed en retentie. Daarom zijn ze beter in staat om te beoorde-
len welke delen van het afhandelingsproces van het klantcontact tot hun 
kerncompetentie behoren en wat daarvan beter kan worden uitbesteed. 
De uiteindelijke overweging is dan namelijk: waar wordt de klant beter 
van? Het leertraject van volwassenwording is nodig om daadwerkelijk 
inzicht te verkrijgen in de processen van customer management. Met die 
ervaring kan de uitbestedende partij de juiste regie voeren richting de 
externe partner.
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Over TOTE-M

TOTE-M is een onafhankelijk managementadviesbureau op het gebied 
van customer management, opgericht in 1994, met vestigingen in Neder-
land en België. 

TOTE-M helpt zijn klanten bij het werven, ontwikkelen en behouden van 
klanten. Dat doen we op basis van merkwaarden op de volgende drie 
niveaus:
• Persoonlijk, van klantcontact naar klantrelatie
• Memorabel, van klantbehoefte naar klantbeleving
• Duurzaam, van klantmoment naar klantlevenscyclus. 
Onze missie is het creëren van waardevolle klantmomenten. Het succes 
van onze klanten staat centraal in onze dienstverlening.

TOTE-M maakt organisaties succesvoller door de interactie met hun 
klanten meetbaar te verbeteren. Organisaties die waardevolle en authen-
tieke ontmoetingen creëren, hebben de toekomst. Het geheim zit hem in 
de ‘klik’. De klant aan je verbinden is essentieel.

TOTE-M beschikt over veel vakinhoudelijke kennis en kent het speelveld 
van de opdrachtgever. Hierdoor kan TOTE-M een strategie voor customer 
management ontwikkelen en deze helpen realiseren. 

Tot de klantenkring van TOTE-M behoren vooraanstaande, veelal multi-
nationale bedrijven op het gebied van financiële dienstverlening, telecom, 
retail, elektronica, technologie en energie. Onze opdrachtgevers bevelen 
ons aan, omdat onze consultants visionair, doelvindend, gedreven en 
betrokken zijn.
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