
In 1 dag een analyse van je huidige en gewenste situatie op het 
gebied van customer relationship management  

Met heldere aanbevelingen om  praktisch aan de slag te gaan

CRM 
QUICK SCAN



ONAFHANKELIJK EN PROFESSIONEEL

Soms wil je even weten waar je staat en welke kant je 
het beste op kunt. Of  je wilt je eigen inzichten en 
ideeën toetsen aan de kennis en ervaring van een 
onafhankelijke buitenstaander. Geen groot 
consultancytraject, maar gewoon even de thermometer 
er in. 

Dit is wat de CRM Quick Scan is: een snelle 
inventarisatie en praktische adviezen over de juiste 
richting en de volgende stap.  Door een onafhankelijke 
en professionele adviseur met de juiste ervaring. 

 

IN 1 DAG KRIJG JE INZICHT IN DE 
10  ELEMENTEN VAN CUSTOMER 

RELATIONSHIP MANAGEMENT 

DE 10 CRM-SLEUTELELEMENTEN

Met de CRM Quick Scan brengen we jullie ambitie, 
doelstellingen en wensen in kaart en inventariseren de 
kansen en knelpunten in de huidige situatie. 

We nemen daarbij de volgende elementen onder de 
loep: 

- Klantinzicht ? heb je voldoende inzicht in de 
behoeften van je klanten en prospects? 

- Klantstrategie ? is er een helder plan om de 
klantgerichte doelstellingen te realiseren?

- Klantsegmentatie ? is de organisatie ingericht om 
verschillende klantsegmenten op een passende 
wijze te bedienen? 

- Klantinteractie ? vindt klantinteractie plaats op 
basis van strategie, segmentatie en klantkennis?

- Klantprocessen ? zijn de klantprocessen efficiënt 
en effectief ingericht?

- Klantdata ? beschik je over de benodigde klantdata 
om een 360º klantprofiel te realiseren en in welke 
mate weet je die om te zetten in relevante 
informatie? 

- Software ? is de aanwezige software geschikt en 
wordt deze benut om waardevolle klantrelaties te 
realiseren? 

- Klantgerichtheid - hoe klantgericht zijn de 
medewerkers en is de organisatie ingericht om dit 
optimaal te benutten? 

- Monitoring ? heb je genoeg inzicht in je 
commerciële processen en in de resultaten?

 - Optimalisatie ?  wordt dit inzicht gebruikt om de 
aanpak en werkwijze steeds te verbeteren?

"Een mooie basis voor ons 
CRM-plan voor het komende jaar" 



We presenteren in ongeveer een uur onze bevindingen en aanbevelingen aan de 
opdrachtgever. Bij voorkeur doen we dit direct aan het einde van de dag. Als dat niet 
mogelijk is dan doen we dit - persoonlijk of  telefonisch - binnen een week na de quick scan. 
Dit is efficiënt zodat de kosten laag blijven en tegelijkertijd heel effectief vanwege de snelle 
en persoonlijke terugkoppeling. 

We structureren onze bevindingen en halen de belangrijkste punten eruit. Op basis hiervan 
formuleren we 5 ? 10 aanbevelingen. Hiervoor nemen we ongeveer een uur de tijd. Hier 
komen onze kennis en ervaring natuurlijk goed van pas.  

 

WAT LEVERT DE CRM QUICK SCAN 

Je krijgt inzicht in hoe jullie scoren op de 10 
belangrijkste CRM-elementen. Tevens identificeren we 
het ambitieniveau waar de organisatie heen wil. 

Je krijgt dit samengevat in een handige schematische 
vorm: het CRM Ambitie Diagram. Een voorbeeld 
daarvan zie je hiernaast. Daarnaast krijg je een aantal 
praktische aanbevelingen.

DE QUICK SCAN IN 4 STAPPEN

We voeren 3 - 5 gesprekken met relevante personen binnen jullie organisatie. Dit doen we in 
één dag. Welke medewerkers dit zijn stemmen we af bij de opdrachtverstrekking. Het stellen 
van de juiste vragen is natuurlijk al de helft van het werk.

Stap 1.

Stap 2.

Stap 3.

DE CRM QUICK SCAN IS EEN SNELLE DOORLICHTING DIE 
PRAKTISCHE HANDVATTEN GEEFT ZODAT JE DAARNA DIRECT 

DE JUISTE ACTIES IN GANG KUNT ZETTEN 

PRAKTISCHE AANBEVELINGEN

Om de kosten laag te houden stellen we  geen 
uitgebreid adviesrapport op maar spreken we onze 
bevindingen persoonlijk met de opdrachtgever door. 
Dit doen we bij voorkeur direct aan het einde van de 
dag, maar in ieder geval binnen een week.  

Verder krijg je zo'n 5 tot 10 praktische aanbevelingen op 
basis van onze inventarisatie. Onze bevindingen en adviezen spreken we mondeling door. Bovendien krijg je ze binnen 
een week na de quick scan samengevat op 1 A4-tje. 

Je ontvangt dus geen dikke rapporten en ellenlange inventarisaties, maar een praktisch overzicht met relevante 
aanbevelingen. 

We vatten onze aanbevelingen samenen sturen deze na zodat je het allemaal nog kunt 
nalezen en niet hoeft op te schrijven tijdens de presentatie. Dat is wel zo handig.

Stap 4.



 

KOSTEN

De prijs van de CRM Quick Scan is 1.795 euro  exclusief 
btw. Deze prijs is inclusief reistijd en reiskosten binnen 
Nederland. Hiervoor krijg je een gedegen doorlichting 
en handzame adviezen waar je direct mee aan de slag 
kunt.

VOOR WIE IS DEZE SCAN GESCHIKT?

PLAN DIRECT JOUW QUICK SCAN IN

Zie je de waarde die een quick scan voor jou kan 
opleveren? Plan hem dan nu in.

Klik hier om je aanvraag online te doen. Of bel met Ruud 
Verduin of Aart Leenaars op 030-2209797.  

LIEVER EEN UITGEBREIDER 
ASSESSMENT?

WAT WE VAN JULLIE VERWACHTEN

Dat valt mee: de medewerkers die we gaan interviewen 
dienen op de dag van de quick scan 1 à 2 uur tijd vrij te 
maken. That 's all.

LIJKT DE CRM QUICK SCAN JE WAT VOOR JOUW ORGANISATIE? 
NEEM DAN CONTACT OP OM DIRECT EEN DATUM IN TE 

PLANNEN.

De quick scan is geschikt voor elke organisatie die een 
snelle doorlichting en een aantal praktische handvatten 
wenst om de klantgerichtheid van de organisatie te 
kunnen vergroten. 

Of je actief bent in een consumentenmarkt, in  
business-to-business, in overheid of not-for-profit, deze 
scan levert je waardevolle inzichten en aanbevelingen 
op. 

De quick scan is een snelle doorlichting op hoofdlijnen 
die praktische handvatten geeft om daarna de juiste 
acties in gang te zetten. 

Wil je meer dan een snelle doorlichting, dan kunnen we 
je daar ook mee van dienst zijn. We bieden bijvoorbeeld 
ook uitgebreidere CRM assessments en specifieke 
CRM-software scans.   

Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

https://smartconnections.nl/crm-quick-scan-inplannen


 
Smart Connections BV
Orteliuslaan 5
3528 BA  Utrecht

www.smartconnections.nl
info@smartconnections.nl
030-2209796

Smart Connections is een onafhankelijk bureau voor 
customer engagement, customer relationship 

management en data driven marketing.

Wij ondersteunen organisaties bij het realiseren van 
waardevolle klantrelaties, van strategie tot en met 
realisatie. Wij bieden slimme inzichten, praktische 

ervaringen en effectieve oplossingen. Vraag ons naar 
onze kijk op jouw vraagstuk. We denken graag mee.

VRAGEN?

Heb je vragen, speciale wensen of wil je weten wat 
we nog meer voor je kunnen doen? 

Neem dan gerust contact op. We helpen je graag. 


