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Introductie 02

Op een kille woensdagochtend reden wij naar een afgelegen industrieterrein bij Den Haag om 

daar onze filosofie en werkwijze vast te leggen. 

Een coach en een visueel notulist bevroegen ons op onze strategie, onze werkwijze en onze 

eigen rol en wat onze propositie en producten zijn. Daarna ging de notulist aan de slag en aan 

het einde van de dag was ons verhaal vertaald naar één enkele tekening. Cool! Het zag er gaaf 

uit en het klopte volledig met hoe wij te werk gaan met onze klanten. 

We realiseerden ons ook dat we een ultiem bruikbaar model hadden vastgelegd. Daarin werd 

zichtbaar wat we zelf al lang succesvol gebruiken en inzetten en wat een perfecte methode is 

voor onze klanten om te gebruiken in hún klantmanagement. Wat oorspronkelijk bedoeld was 

als ons eigen strategiedocument, werd een uitstekende leidraad voor al onze modules 

Klantmanagement.

Inmiddels hebben we één van de grootste facilitaire dienstverleners van Nederland de transitie 

laten maken naar klantmanagement aan de hand van onze methode. En of de methode werkt! 

In dit document leiden we je door onze methode en de tools die we gebruiken. Onze ‘plaat 

klantmanagement’ is daarmee tevens die van jullie. 



Klantmanagement is het realiseren van duurzame groei door 

proactief te sturen op de relatie met de klant.

Klantmanagement 03

Het uiteindelijke doel van klantmanagement is het realiseren van partnership. 

Goed klantmanagement zorgt voor nauwe verbinding tussen de organisaties van de 

klant en die van de klantmanager. Dit brengt continuïteit, sluit risico’s uit en resulteert 

in klanttevredenheid, nieuwe oplossingen, co-creatie, omzet en deals.

"Een relatie is meer dan 

de optelsom van transacties"



Grondbeginselen

CUSTOMER LIFECYCLE

Hoewel sales- en klantmanagers vaak 

overtuigd zijn van de goede relatie en 

het partnership met de klant, blijkt dat 

67% van de klanten deze samenwerking 

anders beleeft en wat hen betreft nog 

in de groeifase zit.
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Elke klantrelatie heeft een lifecycle. De relatie begint en eindigt op een gegeven 

moment. Een ideale klantrelatie begint ergens met eerste verkenningen om te zien ‘of 

het iets zou kunnen worden’ (fase I), vervolgens groeit de relatie (fase II) en bereikt 

deze de fase van volwassenheid en partnership (III) waarna de fase van verval (IV) van 

de relatie optreedt, die onherroepelijk komt door verschillende redenen en oorzaken.

In klantmanagement draait alles om het bereiken van de volwassen fase (III), die vaak 

wordt ervaren als een toestand van vanzelfsprekende samenwerking. Taak voor de 

klantmanager is om deze fase zo intensief mogelijk te maken. Hoe beter dit lukt, hoe 

kleiner de kans dat het partnership fase IV bereikt.

67%



WAARDEPROPOSITIE

Grondbeginselen 05

Of een relatie de volwassen fase bereikt hangt af van de mate waarin door beide partijen 

toegevoegde waarde wordt ervaren. Hoe meer toegevoegde waarde, hoe waardevoller de 

relatie en hoe meer beide partijen hun best zullen blijven doen om samen succesvol te zijn.

Een goede waardepropositie levert die toegevoegde waarde en helpt een klant om ‘zijn klus 

te klaren’. Daarmee is het de basis onder de relatie met de klant en bepaalt het waarom we 

de dingen doen. Daarnaast is het een bron voor mogelijke oplossingen, dienstverlening, 

samenwerkingsvormen en activiteiten voor de relatie met de klant.

Hoe meer de waardepropositie aansluit op de challenges van de klant, hoe relevanter en 

waardevoller de relatie zal worden ervaren. Dit betekent ook dat contacten op ‘hogere’ 

niveaus – strategisch en tactisch – in de organisatie plaats zullen vinden.

Toegevoegde waarde in klantmanagement 

is niet inherent aan producten of diensten. 

Het is de waarde die een klant ervaart 

wanneer deze gebruik maakt van jouw 

aanbod, dat wil zeggen hoe het hem helpt 

'de klus te klaren’



Partnership vraagt om elkaar volledig te doorgronden

Volledig doorgronden

Om een partnership aan te gaan op basis 

van toegevoegde waarde is het van belang 

dat de partijen elkaar volledig doorgronden. 

Van elkaar weten wat elk van hen beoogt te 

bereiken. Dat vraagt om begrip van elkaars 

situatie. 

Een klantmanager moet in staat zijn om de 

Challenges, Pains en Gains van de klanten 

boven water te krijgen en te duiden. 

OPHELDEREN

Welke klus heeft de 

klant te klaren?

Op welke manier kan de klantmanager daar 

vervolgens op aansluiten met een heldere 

waardepropositie? Kunnen ze die samen 

formuleren? Een goede waardepropositie 

formuleren is niet eenvoudig. In sommige 

gevallen lukt dit door middel van gedegen 

gespreksvoering, in andere gevallen is het 

zinvol om samen met de klant een Waarde 

Propositie Canvas in te vullen.
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'Begin with 

the end in mind'

Stephen Covey

Partnership en verbondenheid is niet vanzelfsprekend

Succes definiëren

Hoewel je altijd streeft naar partnership en 

vanzelfsprekende verbondenheid, is bij echt 

klantmanagement niets vanzelfsprekend. 

Om succes te ervaren en dat ook te kunnen 

bespreken moet je het succes definiëren. 

Dat begint met een helder doel te bepalen. 

'Als we echt willen samenwerken vanuit de 

waardepropositie, wanneer zijn we dan 

geslaagd? Wat is dan het einddoel dat we 

nastreven?'

EINDRESULTAAT

Op basis van het doel, bepalen de klant en 

de klantmanager welke wegen er naar Rome 

leiden en welke daarvan zij kiezen, waarna 

ze de evaluatiemomenten vastleggen.

Einddoel kan verwarrend klinken omdat dit 

impliceert dat als het doel behaald is, de 

relatie ook ophoudt. In klantmanagement is 

het einddoel tevens een tussendoel naar 

weer nieuwe einddoelen.
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Monitoring van klantmanagement

One Page Management

Om te bepalen hoe succesvol en effectief 

een klantmanager is moet je de voortgang 

van de relatie monitoren. Klantmanagement 

werkt met zogenaamde succesgebieden: 

Klant, Financieel en Prestatie, waarbinnen 

steeds 3 KPI’s worden gevolgd. Ontwikkeling 

in die KPI’s geeft een indicatie van kwaliteit 

van de samenwerking en geeft richting aan 

mogelijke punten voor optimalisering. Het 

systeem dat Succesgebieden en KPI's meet 

en monitort heet One Page Management.

Naast het evalueren van 'harde' gegevens 

vraagt klantmanagement om beoordeling

SUCCESGEBIEDEN EN KPI'S

van nog één deel van klantmanagement, 

tevens het belangrijkste deel: de samen-

werking. Hoewel deze subjectief is, zegt het 

alles over het succes van de relatie. Hoe 

ervaart de klant de samenwerking en hoe 

ervaart de klantmanager deze? Hier meet je 

niet de kwaliteit van de oplossingen en 

dienstverlening, maar meet je echt hoe 

beide partijen de samenwerking ervaren. 

Soms is die meting een antwoord op een 

simpele vraag, in andere gevallen is meer 

uitgebreide gezamenlijke intervisie nodig.
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Het 'doen' gaat om verbondenheid en 

samenwerking: met de hele organisatie 

van de klantmanager en de organisatie 

van de klant. Waardepropositie en gekozen 

oplossingen bepalen wie in welke afdeling 

bijdraagt aan het partnership, meestal 

andere teamleden dan de klantmanager 

alleen. Denk aan mensen in Operations, 

Finance, Marketing etc. Het is aan de 

klantmanager om de propositie te vertalen 

naar uitvoerende collega’s, zodat de 

beloftes ook waargemaakt worden.

Uitvoering geven aan klantmanagement gaat om samen optrekken

Activiteitenplan

De basis onder de uitvoering is een 

gevalideerd activiteitenplan. In de ideale 

situatie ontwikkelen klantmanager en klant 

het plan in nauwe samenwerking en co-

creatie. Een plan is goed als het gevalideerd 

is door beide partijen, zodat er duidelijkheid 

is over de juiste route en over ieders inzet. 

Die gezamenlijke inzet bepaalt de kwaliteit 

van de uitvoering van het plan. 
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Verbondenheid, feedback en doelgerichte 

gesprekken zijn cruciaal. Gesprekken gaan 

te vaak over operationele bottlenecks en 

‘brandjes’ die geblust moeten worden. De 

kunst in klantmanagement is om die snel op 

te lossen en het gesprek aansluitend te 

voeren over onderwerpen waar het echt om 

gaat in partnership: de waardepropositie, de 

samenwerking en de voortgang daarvan.



Hoe meer waarde je 

realiseert, hoe hoger je 

in de DMU van de klant 

doordringt

Actief regie voeren over de relatie met je klant

Overtuigd partnership

Klantmanagement werkt goed als elk van de 

partijen volledig overtuigd is van de waarde 

van het partnership. Hoe meer toegevoegde 

waarde de organisaties van de klant en 

klantmanager ervaren hoe beter. 

Hoe hoger de bijdrage van de waardepro-

positie in Challenges of grootste uitda-

gingen van de klant, hoe waardevoller en 

INCROWD

relevanter de samenwerking zal worden 

ervaren. Een oplossing die leidt tot een 

verhoging van effectiviteit en rendement 

van een hele organisatie zal als meer 

waardevol worden beschouwd dan een die 

leidt tot verhoogde effectiviteit van een 

enkel individu of één afdeling. 
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Kernonderdeel van klantmanagement

CPG en STO

Hoe hoger de oplossing in de CPG-piramide 

aansluit, hoe meer bijdrage deze levert aan 

de organisatie van de klant. Dat betekent 

dat de oplossing relevanter wordt voor 

mensen hoger in de hiërarchische piramide 

van de klant. Hoe hoger de waarde-ervaring 

en tevredenheid in de top van de piramide, 

hoe groter de kans op continuïteit van het 

partnership. Een van de doelen van een 

klantmanager is daarom ook om precies de 

juiste waardepropositie te bieden die nauw 

aansluit op de organisatiedoelen van de 

klant zodat daardoor op het allerhoogste 

organisatieniveau verbinding ontstaat.

DMU MANAGEMENT

Juist hierom is DMU-management een 

kernonderdeel van klantmanagement. Door 

middel van een relatiematrix leg je vast hoe 

beide organisaties verbonden zijn. 'Welke 

mensen doen er echt toe? Hoe zijn ze 

verbonden? Wat zijn de ‘zwarte vlekken' in 

het onderlinge netwerk? Hebben we op alle 

organisatieniveaus onze relaties?'

In klantmanagement werken we naast de 

relatiematrix met DMU-opstellingen om alle 

verhoudingen goed in kaart te brengen. Aan 

de klantmanager de taak om daarna pro-

actief regie te voeren over de DMU van de 

klant en van diens eigen organisatie.
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Is Learner's Bay discouraging students from attending college?

TOOLKIT

Het succes van klantmanagement hangt mede af van de tools die een 

klantmanager ter beschikking heeft. Een goede toolkit bevat minimaal:
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Een systeem voor CRM en 

klantmanagement automatisation

Checklist Customer Lifecycle

Checklist Challenges, Pains, Gains

Waardepropositie tool

Format klantplan

Stappenplan voor co-creatie

Relatiematrix

Tools voor DMU-opstellingen

Gespreksformats

Coachingsmodellen

1 page management tool
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LASZLO & DE WITTE

We show you how deep the rabbit hole goes ...
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Laszlo & De Witte helpt jou excelleren in Sales en Klantmanagement. Door 

middel van advies, concepting, training en coaching. Omdat mensen vaak veel 

beter kunnen dan ze doen. Wij willen mensen de grenzen van hun potentie 

laten opzoeken en hen veel bewuster waarde toe laten voegen, met hun 

kennis, tools en skills. Echt excelleren in Sales en Klantmanagement. 

Uiteindelijk worden we daar allemaal beter van. In het kort: werken aan betere 

klanten.

www.laszlodewitte.nl
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