
Hoe kun je je CRM-kosten voor 
de verkoop rechtvaardigen
EEN STAPSGEWIJZE HANDLEIDING OM EEN R OI-RAPP ORT TE MAKEN DAT JE 
KUNT DELEN MET JE INKO OP GR OEP
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Hoewel jij misschien vindt dat je verkoopteam 
een CRM-toepassing nodig heeft, kan de VP 
van de verkoopafdeling of de CEO een andere 
mening hebben. Een CRM-toepassing is een 
grote aankoop en de beslissers in het bedrijf 
willen zeker weten dat ze geen geld over de 
balk gooien.

In tegenstelling tot veel andere bedrijfsaankopen is een CRM-toepassing evenwel 

op de lange termijn van grote waarde en kan het de bedrijfsgroei stimuleren. 

Bedenk een overtuigend argument om deze vraag te beantwoorden: Wat is het 

rendement op investeringen (ROI) van de CRM-toepassing voor je bedrijf?

Voer de volgende stappen uit om een kostenverantwoordingsrapport voor een 

CRM-toepassing te maken en invloedrijke personen of beslissers in de inkoopgroep 

van je bedrijf te overtuigen om de aankoop goed te keuren.
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STAP 1

Kosten van verloren verkoopkansen 
berekenen 
Kleine verkoopteams kunnen klantgegevens wellicht opslaan in spreadsheets, maar wanneer 

bedrijven groeien, is een robuuster, gecentraliseerd hulpmiddel nodig. Een CRM-toepassing 

kan meer doen dan gegevens opslaan:

• Alle interacties tussen het bedrijf en de klant monitoren (e-mails, telefoongesprekken, 

persoonlijke ontmoetingen, enz.)

• Interacties met klanten en klantgedrag analyseren

• Gepersonaliseerde ervaringen en aanbiedingen maken op basis van je CRM-inzichten

Maar eenvoudig de bovenstaande mogelijkheden van een CRM-toepassing noemen, is niet 

genoeg om beslissers te overtuigen. Je hebt harde gegevens nodig om de aankoop te 

verantwoorden. Je kunt dit doen door aan te tonen wat de verloren verkoopkansen je bedrijf 

kosten en dit bedrag vergelijken met de kosten van een CRM-toepassing.

Bestudeer je verkoopprognoses (hopelijk heb je rapporten met deze gegevens) om de kosten 

van verloren verkoopkansen te berekenen. Vergelijk je verkoopprognoses met de werkelijke 

verkopen tijdens een periode van twee tot drie jaar.

JAAR VERKO OPPR O GNOSE WERKELIJKE 
VERKOPEN

VERSCHIL

2017 € 92.000 € 55.200 € 36.800

2018 € 92.000 € 53.360 € 38.640
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Identificeer nu elke verloren verkoopkans, noteer het type (bijv. deal, up-sell, afgehaakte 

klanten), wijs een reden toe aan elke verloren verkoopkans en bereken het verlies.

Als je bedrijf gemiddeld € 23.000 aan verloren verkoopkansen heeft tijdens een periode van 

twee jaar, bedragen de totale kosten € 46.000.

KWARTAAL BEDRIJF VERKO OPKANS REDEN VO OR VERLOREN 
VERKO OPKANS

KOSTEN JAAR 1

Jan–mrt 

2017

Juniper Deal Trage follow-up € 1.840

Juli–sep  

2017

InvoiceMe Deal Fasen van het verkoopproces overgeslagen € 460

Fintechy Deal Trage follow-up € 1.840

Brooks CPA Afgehaakt Onvoldoende betrokkenheid € 460

Rocket Finance Deal Fases van het verkoopproces overgeslagen € 920

Accountable Afgehaakt Inconsistente communicatie met ondersteuning € 2.760

Count Up-sell Gemiste e-mailcommunicatie € 2.760

SIlver Dollar Deal Trage follow-up € 1.840

Apr–juni  

2017

123 Accounting Afgehaakt Inconsistente communicatie met ondersteuning € 460

Okt–dec 

2017

Totaal

RightMatch Afgehaakt Inconsistente communicatie met ondersteuning € 2.760

Accounting for You Deal Trage follow-up € 920

Night Accounts Up-sell Gemiste e-mailcommunicatie € 460

Marvin Accounting Firm Deal Fases van het verkoopproces overgeslagen € 920

Lawson CPA Deal Fases van het verkoopproces overgeslagen € 1.840

MySpreadsheet Up-sell Gemiste e-mailcommunicatie € 1.840

AccountingBook Up-sell Gemiste e-mailcommunicatie € 920

€ 23.000
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Groepeer daarna vergelijkbare verliezen bij elkaar (mogelijk 

moet je met je verkopers praten om deze informatie te krijgen). 

Stel bijvoorbeeld dat je verkopers in plaats van een CRM-

toepassing een spreadsheet gebruiken om klantgegevens op 

te slaan. Een verkoper neemt alle gegevens van een bepaalde 

deal op in de spreadsheet en noteert dat de prospect een 

uitstekende kandidaat lijkt voor het VIP-pakket omdat deze 

tevreden is met de gratis evaluatie. 

Maar na een week neemt de prospect contact op met de 

klantenservice omdat deze zich zorgen maakt over dure 

functies. De verkoper is zich daarvan niet bewust en neemt 

contact op met dezelfde prospect om het VIP-pakket te 

verkopen. De klant haakt vervolgens af doordat er geen 

communicatie tussen de support en de verkoper is. 

Als je geen verkoopprognoses hebt om te presenteren, 

analyseer je eenvoudig de verkopen van elk jaar in 

combinatie met de verkoopkansen die in de desbetreffende 

periode verloren zijn gegaan en de kosten. 

Als je bedrijf nog niet lang bestaat en je geen verkopen 

uit voorgaande jaren hebt om te analyseren, bereken je 

de kosten van inefficiënte verkoopprocessen. Analyseer 

bijvoorbeeld wat de kosten van handmatige gegevensinvoer 

zijn. Als je verkoopteam gemiddeld vijf uur week besteed 

aan gegevensinvoer en hun arbeidstijd € 18 per uur waard is, 

verspilt je bedrijf € 900 per week of € 46.800 per jaar. 

Uiteraard biedt een CRM-toepassing geen oplossing voor 

alle verkoopproblemen. Houd er bij het berekenen van 

de bovenstaande cijfers rekening mee dat er ook andere 

redenen voor verliesposten zijn, zoals werving, vaardigheden 

van verkopers, effectiviteit van je product/service, vraag, enz. 

Neem deze factoren op in je redenen voor verliesposten. 

Richt je op de verloren verkoopkansen die je met een 

CRM-toepassing wel had binnengehaald.
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STAP 2

Vergelijk de bovenstaande kosten met 
de kosten van een CRM-toepassing
Een CRM-toepassing biedt ondersteuning bij diverse 

verkoopactiviteiten — van contactbeheer en cold calls tot 

e-mailtracering en automatische verkooprapporten. Maar hoe 

hoog zijn de periodieke kosten van deze functies? En is dit 

meer of minder dan de kosten van verloren verkoopkansen? 

Bereken de TCO (Total Cost of Ownership) van een 

CRM-toepassing tijdens een periode van twee tot drie jaar. 

CRM-kosten kunnen in twee verschillende posten worden 

verdeeld: initiële kosten en verborgen kosten. De initiële 

kosten van een CRM-toepassing bedragen wellicht € 69 

per gebruiker per maand voor vijf gebruikers. Veel CRM-

toepassingen hebben echter aanvullende of verborgen kosten: 

• Training en implementatie

• Support

• Gegevensopslag

• Mobiele functies 

• Integraties en API-kosten

Deze kosten kunnen snel oplopen. Bij een CRM-toepassing 

zoals Salesforce Professional Package kost extra ruimte € 115 

per maand voor 500 MB. Volledige mobiele functionaliteit is 

een upgrade voor gebruikers van Professional Package en 

kost € 46 per maand.

Lees de kleine lettertjes. Raadpleeg reviewsites zoals G2. 

Vraag collega’s wat ze betalen voor hun CRM-toepassing. 

Ontdek welke functies je werkelijk ontvangt voor de prijs. 

Maak een prijsrekenblad zoals hieronder, waarin wordt 

verondersteld dat je team zal groeien van vijf naar tien 

personen en de CRM-functies worden geüpgraded tijdens 

een tweejarige periode.

€ 13.634 voor de aanschaf en twee jaar CRM-beheer.

CRM KOSTEN JAAR 2

Initiële prijs

Support

Mobiele functies

Totaal

€ 10.930

Inbegrepen

Inbegrepen

€ 13.634

Training en 

implementatie

Gegevensopslag

Integraties en API

KOSTEN JAAR 1

€ 2.705

Inbegrepen

—

Inbegrepen

Inbegrepen

—

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen
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Je moet ook rekening houden met de kosten van verloren 

arbeidstijd van werknemers tijdens de implementatie. Deze 

stap is cruciaal omdat 69% van de CRM-implementaties mislukt 

vanwege ontoereikende planning en implementatietaken. 

Laten we zeggen dat het twee weken kost om je CRM-

toepassing te implementeren. Je schat dat verkopers twee 

weken lang een uur per dag nodig hebben om te leren 

werken met de toepassing. Bij een team van vijf verkopers 

maal € 18 per uur maal 10 uur zijn de totale kosten € 900. 

We gaan ervan uit dat er bij de upgrade in het volgende 

jaar opnieuw een week nodig is om te leren werken met de 

toepassing. Als het team is gegroeid tot tien verkopers, komt 

dit neer op 10 maal € 18 per uur maal 5 uur is € 900. 

€ 13.634 + € 900 ( jaar 1) + € 900 ( jaar 2) = € 15.434 TCO 

(Total Cost of Ownership). 

Vraag je potentiële CRM-aanbieder hoe lang het 

implementatieproces doorgaans duurt, zodat je ramingen 

zo nauwkeurig mogelijk zijn. 

Vergelijk de kosten van de CRM-toepassing nu met de kosten 

van verloren verkoopkansen die eerder zijn vastgesteld.

Je bedrijf kon met een CRM-toepassing € 30.566 besparen 

op verkoopactiviteiten. Geen slecht rendement op 

investeringen! Gebruik deze cijfers om te onderbouwen dat 

een CRM-toepassing een vereiste aanschaf is voor je bedrijf. 

Wat gebeurt er als de cijfers geen CRM-investering 

rechtvaardigen? Als je ervan bent overtuigd dat een 

CRM-toepassing een bijdrage zal leveren aan de groei van 

je bedrijf en je verkoopteam, gebruik je hypothetische cijfers 

om dit aan te tonen. Het is ook mogelijk dat je team nog niet 

direct een CRM-toepassing nodig heeft maar pas wanneer 

je team groeit. In dat geval is deze berekening handig voor 

kleinere teams, omdat deze aangeeft wanneer je een CRM 

nodig hebt.

KOSTEN VAN 
VERLOREN 
VERKO OPKANSEN

VERSCHIL

€ 46.000 € 30.566

CRM-
KOSTEN

€ 15.434

http://zendesk.nl/sell
mailto:sell%40zendesk.com?subject=


zendesk.nl/sell    |    sell@zendesk.com    |    Volg ons @zendesk

STAP 3

Noem de drie belangrijkste 
aankoopredenen voor beslissers
Je hebt nu de vereiste gegevens om te onderbouwen waarom een CRM-toepassing moet worden 

aangeschaft. Gebruik deze gegevens om beslissers ervan te overtuigen dat een CRM-toepassing een 

kostenefficiënte investering is. 

Neem het scenario van de gemiste verkoop in gedachten waarbij de verkoper niet wist dat de prospect 

met de support had gesproken en helaas toch het VIP-pakket probeerde te verkopen. Beschrijf waarom 

het anders was gegaan met een CRM-toepassing. Wanneer de medewerker van de klantensupport de 

melding ontvangt dat de prospect zich zorgen maakt om de prijs, ziet je verkoper deze interactie in de 

CRM-toepassing. In plaats van contact met de prospect op te nemen over een aanbieding voor een 

VIP-pakket, zal je verkoper het bedrijf een passende korting aanbieden. Daarna wordt deal binnengehaald. 

Neem dergelijke scenario’s op in je rapport. Laten we bekijken wat de gegevens in stap 1 en 2 duidelijk 

maken en op basis daarvan redenen voor de aankoop van een CRM-toepassing formuleren:

Reden 1: Deals mislukken door trage 
follow-up 
Trage follow-up had gevolgen voor X deals tijdens een 

periode van X jaar, wat ons € X heeft gekost aan verloren 

verkoopkansen. Verkopers verloren de meeste tijd met de 

volgende activiteiten:

• Handmatige invoer van oproepgegevens

• Handmatige e-mailtracering

• Handmatig items invoeren in de agenda

We hebben berekend dat ons team van vijf verkopers vijf 

uur per week besteed aan handmatige taken, zodat zij 

minder tijd hebben om te verkopen. Een CRM-toepassing 

zorgt dat deze taken automatisch worden uitgevoerd. 

Bij een CRM-toepassing kunnen e-mailaccounts bijvoorbeeld 

automatisch worden geïntegreerd. 

In plaats van de juiste e-mail van een prospect te zoeken 

in een e-mailaccount, kan de e-mailcommunicatie met 

leads en contactpersonen worden getraceerd door de 

CRM-toepassing. E-mails worden automatisch verplaatst 

naar het dossier van de lead of contactpersoon waar deze 

eenvoudig kunnen worden weergegeven. Bovendien biedt 

een CRM-toepassing inzichten zoals het aantal keer dat 

e-mails van verkopers zijn bekeken.

Deze capaciteiten zouden ons ook € X per week besparen 

aan verspilde uren van verkopers.

Reden 2: Klanten haken af vanwege een 
gebrek aan harmonisatie en betrokkenheid
Het percentage afgehaakte klanten is met X% toegenomen 

tijdens een periode van X jaar, wat het bedrijf € X heeft gekost. 

Dit kan worden toegeschreven aan de volgende factoren:

• De verkoopafdeling staat niet op één lijn met de 

klantensupport. 

• Gemiste kansen met betrekking tot betrokkenheid. 

Onze verkoop- en supportafdelingen zijn verkokerd. 

Hoewel we regelmatige maandelijkse vergaderingen 
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proberen te houden met supportmanagers, heeft dit geen 

gevolgen op werknemersniveau en blijft de communicatie 

tussen de afdelingen ontoereikend. Zowel verkoop- als 

supportmedewerkers onderhouden contact met de 

klant zonder te weten wat de andere afdeling zegt. 

De merkboodschap is inconsistent, wat gevolgen heeft 

voor de relatie met de klant. 

We hebben afgelopen jaar X klanten verloren vanwege 

inconsistente communicatie met de support. Afgehaakte 

klanten zeiden dat de verkoop hen had verteld dat onze 

Basic Plan Account Feature was opgenomen in de initiële 

prijs. Later vertelde de support hen echter dat ze moesten 

upgraden om toegang tot deze functies te krijgen.

Een CRM-toepassing zorgt dat de communicatie met andere 

afdelingen en klanten consistent is. Alle gesprekken van 

klanten met de support en de verkoop kunnen binnen het 

platform worden geraadpleegd, zodat dezelfde boodschap 

wordt verkondigd aan klanten. Bovendien kunnen 

medewerkers zien waarover klanten praten op sociale media 

(met CRM-integraties) en welke problemen ze melden aan 

de support – en ze kunnen automatische meldingen voor de 

follow-up ontvangen. Dit biedt medewerkers allerlei kansen 

om de klant tevreden te stellen en afhaken te voorkomen.

Reden 3: Up-sellkansen worden gemist 
door support en verkoop
Gemiste up-sellkansen met bestaande klanten hebben het 

bedrijf € X gekost gedurende X jaar, hoofdzakelijk omdat 

belangrijke e-mails van klanten over het hoofd zijn gezien. 

Dit probleem is ook te wijten aan de gebrekkige harmonisatie 

tussen de verkoop- en supportafdeling. 

We hebben e-mails doorgenomen waarin huidige klanten een 

upgrade vermeldden of vragen stelden die mogelijkheden 

voor up-selling boden. Support heeft ook aangegeven hoeveel 

e-mails zij hebben ontvangen over upgrades, die niet zijn 

doorgestuurd aan ons verkoopteam. 

In bepaalde CRM-toepassingen kunnen supporttickets 

worden geïntegreerd met verkoop. Support kan in CRM een 

melding versturen naar de verkoopafdeling  als er een lead is 

of als zich een up-sellkans voordoet tijdens een gesprek. 

Dankzij deze integratie krijgen klantensupportmedewerkers 

meer context van het verkoopproces en kunnen zij verkopers 

eenvoudig wijzen op verkoopkansen. Supporttickets zijn ook 

rechtstreeks toegankelijk voor het verkoopteam, zodat zij elk 

gesprek met een klant binnen het bedrijf kunnen bekijken.

Gebruik het bovenstaande als uitgangspunt voor je eigen 

redenen om de aankoop van een CRM-toepassing te 

rechtvaardigen. Andere voorbeelden zijn:

• Medewerkers hebben fasen van het verkoopproces 

overgeslagen (gaan bijvoorbeeld van het benaderen van 

prospects direct door met het onderhandelen), wat het 

bedrijf € X aan deals heeft gekost. Met een CRM-

toepassing kunnen de verkoopfasen worden 

gestroomlijnd en naar wens worden aangepast. 

• X% van leads waren vorig jaar niet gekwalificeerd. Een 

CRM-toepassing biedt functies zoals lead scoring zodat 

onze kwalificatietaken consistent zijn. CRM-integraties 

met marketingautomatiseringssoftware garanderen ook 

dat de juiste soort leads worden gegenereerd met 

marketing.

Vertel wat je hebt afgeleid uit de gegevens en hoe een  

CRM-toepassing deze problemen kan oplossen.
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Je CRM-kosten rechtvaardigen

Het financiële plaatje is doorslaggevend. Rechtvaardig de CRM-kosten met harde gegevens en 

duidelijke feiten. Schrijf een beknopt rapport op basis van de bovenstaande informatie en dien 

dit in bij de juiste mensen in je bedrijf. Bereid je ook voor om een korte presentatie en uitleg 

over voorbeelden in het rapport te geven. Bespreek waarom een CRM-toepassing essentieel 

is om geld te besparen en de omzet te verhogen. Je weet al dat een CRM-toepassing zijn geld 

waard is — nu moet je de beslissers nog daarvan overtuigen. 

Als je op zoek bent naar een intuïtieve CRM-toepassing met talrijke functies zoals 

gespreksopnamen, rapporten, e-mailtracering, enzovoort, kun je Zendesk Sell gratis 

uitproberen!


