
 
 
In 5 stappen naar een betere klantrelatie met de juiste CRM-tools.   
 
Met goede tools kan je je klantrelatie verbeteren en ervoor zorgen dat je op het juiste moment met 
de juiste boodschap kan communiceren met je klant. In deze 5 stappen kom je tot een succesvolle 
CRM implementatie. 
 
Kom je er niet uit of wil je het niet allemaal zelf doen? We helpen je natuurlijk graag! Bel of mail dan 
Karin (karin@marketing-queens.nl / 0618299562) voor meer informatie.   
  

Stap 1.  Stap 2.  
 

Stap 3. Stap 4.   Stap 5. 

Bepaal doel & 
scope 

Formuleer 
requirements 

Oplossingen 
en keuze 

CRM im-
plementatie 

CRM gebruik  

 
 

    

 

• Bepaal doel: gaat 
het om 1:1 
relatiebeheer, het 
managen van 
campagnes of om 
volledige 
marketing 
automation. 

• Check 
randvoorwaarden 
waar je binnen de 
organisatie aan 
moet voldoen. 
Deze kunnen  
functioneel en 
technisch zijn. 

• Bepaal budget – 
of een indicatie 
van het budget. 

• Benoem duidelijk 
waar je geen 
invloed op hebt 
met CRM tooling.  

 

• Bepaal welke 
use cases / 
journeys je wilt 
ondersteunen. 

• Organiseer 1 of 
meerdere 
sessies met 
iedereen die hier 
mee te maken 
heeft en bepaal 
adhv user stories 
wat belangrijk is 
en waarom. 

• Prioriteer de 
user stories en 
vertaal de user 
stories naar 
requirements. 

 

 

• Maak een lijst 
van ca. 5 
mogelijke 
oplossingen 
gebaseerd op 
de 
requirements 
en vraag 
informatie op. 

• Bepaal welke 
twee tot drie  
oplossingen je 
echt wilt 
bekijken. 

• Doe een deep 
dive op de 
beste 
oplossing(en) 
adhv een use 
case en maak 
een keuze. 

 

• Organiseer 
meerdere 
sessies om 
adhv use cases 
de functionele 
en de 
technische 
inrichting te 
bepalen. 

• Bepaal welke 
data je gaat 
migreren/ 
nodig hebt 

• Start met 1 use 
case en test 
deze door de 
hele keten. 

• Vul dit aan 
met de overige 
use cases, 
benodigde 
data en 
inrichting. 
 

 

• Bepaal wie binnen 
de organisatie als 
super users 
fungeren. 

• Zorg voor de juiste 
trainingen naar 
alle gebruikers. 

• Begeleid mensen 
in het gebruik en 
de mogelijkheden. 

 

   Resultaat     Resultaat 
 

   Resultaat      Resultaat      Resultaat 

1.     Duidelijk doel 
waar we de 
requirements op 
baseren 

2.   Beeld  waar de 
oplossing aan moet 
voldoen 

3.   Keuze 
oplossing obv de 
gedefinieerde 
requirements 

4.  Startpunt voor 
de CRM 
activiteiten waar 
de business mee 
verder kan. 

5.    Verbeterde wijze 
om met je klanten te 
communiceren.  
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