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De rol van informatiedeling in de agriketen 
bij een succesvolle relatie met de boer



Samenwerking en het aangaan en onderhouden van waardevolle relaties worden steeds 

belangrijker. Met de huidige economische ontwikkelingen op de achtergrond, neemt het 

belang van customer relationship management (CRM) hierbij navenant toe. Niet alleen 

in het bedrijfsleven, maar ook in de agrarische sector. Maar hoe speelt de agriketen in 

op zijn bijzondere relatie met de boer? En wat doet de keten zelf voor een zo optimaal 

mogelijke dienstverlening richting zijn unieke klant? 

Persoonlijke relaties lijken de sleutel tot succes in deze. In deze whitepaper laten we op 

basis van de huidige marktontwikkelingen zien waarom dat is en lichten we toe hoe een 

centraal klantbeeld en collaborative CRM dat succes mogelijk maken. En we vertellen ook 

welke resultaten dat oplevert voor de keten als geheel en voor haar individuele spelers. 

Inleiding.
De boer anno 2013 is een moderne ondernemer. Hij is veeleisend 

en dat is terecht. De markt en maatschappij vragen om vlees, 

zuivel en groenten van de hoogste kwaliteit tegen een scherpe 

prijs. Optimale boerenbedrijfsvoering is een vereiste om het hoofd 

boven water te houden. De rol van de totale agriketen wordt hierbij 

steeds belangrijker. Wat is een boer zonder de beste toeleveranciers 

die hem van de juiste middelen en advies voorzien om zijn bedrijf 

draaiende te houden?  

Boeren hebben behoefte 
aan een meer klantgerichte 
benadering

In de agriketen is het delen 
van gegevens cruciaal.

Zonder centraal klantbeeld 
geen inzicht in de keten als 
geheel

In een notendop
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Meer informatie over deze branche 

vind je op onze website

http://www.crmpartners.nl/nl-NL/insights/memberslab
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1. Van business aan de keukentafel 
naar operational excellence

Keuzes voor investeringen worden vooral gebaseerd op de bestedingsruimte die er voor 

het gezin overblijft. Aan de keukentafel wordt besloten of er grond wordt bijgekocht of 

dat de badkamer wordt verbouwd. Maar ondanks deze traditionele aanpak is het niet 

zo dat de bedrijfsvoering in de agrarische sector stilstaat. Boerenbedrijven hebben zich 

voortdurend aangepast aan veranderende omstandigheden. Ze zoeken continu naar een 

balans tussen de eisen van de markt en samenleving en de onderliggende economische 

principes die voor ondernemers in het algemeen gelden. 

De afgelopen decennia zijn gezinsbedrijven zich daarom steeds meer op hun corebusiness 

gaan toeleggen en is er vaker sprake van specialisaties. Ook het samenwerken op 

deelgebieden neemt toe. Onderzoekers van het Landbouw Economisch Instituut van 

de Universiteit van Wageningen voorspellen dat, de glastuinbouw uitgezonderd, de 

productie in de agrarische sector anno 2020 nog altijd vooral zal plaatsvinden op 

gezinsbedrijven. Maar het gezinsbedrijf zal wel meer worden gecombineerd met andere 

bedrijfsvormen, stellen de onderzoekers, zoals het gebruikmaken van franchising en 

keurmerken, het inhuren van zzp’ers, en deelname in samenwerkingsverbanden.

Operational Excellence

Naarmate uitvoerend werk steeds meer gemechaniseerd en grootschaliger werd, zijn 

boeren managers geworden die continu willen verbeteren. Die behoefte aan continue 

verbetering bij boeren is hand in hand gegaan met het streven naar Operational 

Excellence (Treacy & Wiersema, 1995) in de agriketen als geheel. De modernisering van 

de bedrijfsvoering op het boerenbedrijf heeft er voor gezorgd dat de leveranciers en 

producenten in de keten nauwelijks nog aan de keukentafel aanschuiven. De agrarische 

sector wordt bovendien steeds minder afhankelijk van de natuur en de invloed van 

seizoenen door de invoering van nieuwe technologie, wat het sturen op kosten in plaats 

van op onderbuikgevoel reëler en effectiever maakt. De behoefte aan beheersbaarheid en 

controleerbaarheid van de productie neemt ieder jaar toe, wat betekent dat beslissingen 

aan de keukentafel lang niet meer toereikend zijn. 

De agriketen is zich volledig gaan toeleggen op het produceren van betrouwbare 

producten tegen concurrerende prijzen. Het gevolg van deze Operational Excellence is 

dat de keten veel efficiënter is gaan werken. Niet alleen fabrieksmatig, maar ook in het 

contact met de klant. Waar vroeger een accountmanager maandelijks of zelfs wekelijks 

langskwam voor advies, is dat teruggebracht naar één of twee keer per jaar en wordt

De bedrijfsvoering in de agrarische 

sector heeft zeker niet stil gestaan. 

Boerenbedrijven hebben zich 

voortdurend aangepast aan de 

veranderende omstandigheden. Het 

uitvoerende werk is steeds meer 

gemechaniseerd en grootschaliger 

geworden, terwijl boeren steeds 

meer managers werden. Deze 

modernisering heeft ervoor gezorgd 

dat de agriketen zich volledig is 

gaan toeleggen op het produceren 

van betrouwbare producten tegen 

concurrerende prijzen.

Modernisering

De agrarische sector in Nederland wordt nog altijd gedomineerd door 

gezinsbedrijven. Het zijn de boerenbedrijven waar het gezin zowel 

eigenaar als manager is. Het gezin zelf draagt de risico’s en levert 

niet alleen de meeste arbeid, maar veelal ook het grootste deel van 

het vermogen. 
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kort en krachtig gecommuniceerd via e-mail en social media. De ketenpartijen zijn de 

persoonlijke relatie met de boer, oftewel de eindklant, daarmee steeds verder uit het oog 

verloren. 

2. Best of both worlds

Treacy en Wiersema definieerden naast hun populaire 

bedrijfsstrategie van Operational Excellence nog twee 

waardestrategieën, namelijk Product Leadership en Customer 

Intimacy. 

Bij Customer Intimacy richten bedrijven zich op het voortdurend aanpassen van het 

aanbod op de wensen van de klant. De nadruk ligt op het optimaliseren van de ‘lifetime 

value’ van de klant en minder op de omzet van een enkele transactie. Bij Product 

Leadership zetten bedrijven de voortdurende ontwikkeling van de allerbeste producten en 

diensten centraal. Innovatie en de verkorting van de ontwikkeltijd staan voorop. 

Het advies van Treacy en Wiersema is dat bedrijven een keuze maken voor één van 

de drie strategieën. Dan pas zullen ze echt succesvol zijn. Tegenwoordig wordt er door 

andere bedrijfskundigen echter steeds vaker voor een combinatie van twee van de drie 

strategieën gepleit. Een veelgehoord kritiekpunt is namelijk dat veel organisaties die 

continu bezig zijn met Operational Excellence te weinig tijd en energie besteden aan 

het begrijpen van hun klant, waardoor ze toch een cruciale stap in hun bedrijfsvoering 

missen. Er is dan ook een verschuiving zichtbaar van Operational Excellence naar een 

combinatie van Operational Excellence en Customer Intimacy. Deze combi zorgt voor op 

maat gemaakte oplossingen voor individuele klanten, gebaseerd op een vergaand inzicht 

in hun ware behoeftes. 

Ketenomkering

Waar in de afgelopen decennia in verschillende branches de organisaties met hun 

producten en diensten centraal stonden, is het nu de klant met zijn individuele behoeften 

die centraal staat. Om ook als agrarische sector in te spelen op de veranderende 

consument, zal binnen de agriketen eveneens een beweging moeten worden gemaakt 

van een productgeoriënteerde naar een meer klant- of boergerichte bedrijfsvoering. 

Binnen de agrarische keten is het de boer die behoefte heeft aan een meer klantgerichte 

benadering. Dit zogenoemde proces van ketenomkering gaat uit van initiatief van de 

klant, met als doel deze van maatwerk te voorzien. Dat betekent niet dat de strategie 

van Operational Excellence weer moet worden ingeruild, zoveel bleek hierboven 

al, maar het betekent wel dat bedrijven in de agrarische sector naast hun focus op 

efficiënte bedrijfsvoering meer aandacht moeten gaan besteden aan het opbouwen van 

waardevolle relaties. Kortom: efficiënt blijven werken, maar terug naar de keukentafel. 
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Hoe zorg je er als leverancier of producent nu voor dat je niet inlevert op je efficiënte 

bedrijfsvoering, maar wel bouwt aan waardevolle relaties met de klant? Het betekent 

enerzijds dat leveranciers en producenten binnen hun eigen organisaties beter onderling 

moeten samenwerken en collega’s en afdelingen meer informatie moeten uitwisselen. De 

kunst is om met meerdere medewerkers samen de relatie met een boer op te bouwen 

en efficiënt gebruik te maken van elkaars klantervaringen en kennis. Anderzijds betekent 

het dat ook de ketenpartners meer gebruik moeten maken van hun externe relaties  in 

de keten en meer informatie over de eindklant met elkaar moeten delen, met als doel de 

boer in al zijn bedrijfsbehoeftes te voorzien. Om dat mogelijk te maken is een centraal 

klantbeeld een eerste vereiste.

3. Een centraal klantbeeld

1. Verbetering van de dienstverlening 

2. Verhogen van de tevredenheid en loyaliteit

3. Verhogen van de omzet / afzet / cross- en upselling 

4. Herkennen van klanten 

Een voorbeeld van een goede inzet van een centraal klantbeeld is de telecombranche, 

waar door het samenvoegen van diensten voor een internetverbinding, een analoge 

telefoonlijn en het televisiesignaal een enorme behoefte aan een geïntegreerd beeld 

van de klant is ontstaan. Voor de klant is het samenvoegen van deze diensten van 

telecomaanbieders een logische combinatie, en kan het met één telefoontje worden 

geregeld. Maar in de backoffice van telecomaanbieders is het zo simpel nog niet. 

Contracten worden stopgezet, nieuwe aangemaakt, serviceorders worden aangemaakt, er 

moet een modem worden verstuurd, brieven automatisch aangemaakt, enzovoort. (bron: 

Telecommerce.nl) Om dit allemaal goed en eenvoudig naar de klant te communiceren, is 

een centraal klantbeeld ideaal. Zonder centraal klantbeeld loopt alles door elkaar heen, 

ontvangt de klant uit verschillende hoeken post en telefoontjes en is de samenhang 

tussen de verschillende diensten volledig zoek. 

Ook binnen de financiële dienstverlening zijn er al grote stappen gemaakt voor de 

transitie van een productgericht naar een klantgericht bedrijfsmodel, waarbij optimaal 

gebruik wordt gemaakt van een centraal klantbeeld. Marketeers van financiële 

instellingen richten zich sterk op het vergroten van de klantloyaliteit en streven ernaar

de klant voor meerdere financiële producten en diensten aan hun instelling te binden 

(share-of-wallet). 

In andere branches is al eerder tegen die noodzaak tot een centraal 

klantbeeld aangelopen. Kanalen in Balans deed onderzoek binnen de 

overheid en ontdekte dat er vier universeel toepasbare doelen zijn 

van een centraal of uniform klantbeeld. 
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Inzicht in de klant

Wie zijn ze?

 

Wat wil hij of zij nou echt?

 

Wat voor kenmerken of 

interesses heeft je klant?

1

2

3

3 basisvragen om de klant te 
leren kennen



Klantdata 

Deze voorbeelden tonen aan dat een focus op het opbouwen van waardevolle relaties 

met klanten een groot verschil kan maken voor organisaties, ook in de agrarische sector. 

Die focus draagt immers niet alleen bij aan meer verbondenheid met boeren, het kan 

er ook voor zorgen dat boeren zich verder committeren aan de keten en meer gaan 

besteden in de keten als geheel. 

Het centraal stellen van de klant vereist een geïntegreerd beeld gebaseerd op klantdata 

uit alle lagen van de organisatie, ongeacht formaat, bronsysteem, structuur of volume. 

Het is de kunst om je klant over alle lagen en afdelingen heen te kunnen herkennen. 

Systemen voor Customer Relationship Management (CRM) helpen organisaties in alle 

soorten en maten al jaren om het contact met hun relaties en doelgroepen te verbeteren. 

CRM vormt het hart van een klantgerichte architectuur en de spin in het web van 

klantgegevens. Een goed en optimaal in gebruik genomen CRM-systeem vormt dan ook 

de ideale basis voor de creatie van een centraal klantbeeld en het bouwen aan een 

sterke klantrelatie met de boer.

4. De rol van de keten bij een 
centraal klantbeeld 

Het aantal boeren daalt met een tempo van vijf per dag, meldde het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS) in september 2012. Minder boeren betekent dat een kleinere 

markt met grote spelers moet worden bediend, wat zorgt voor grotere concurrentie. 

Ook qua modernisering gebeurt er veel. Veehouderijen bijvoorbeeld zijn uitgegroeid tot 

efficiënte, deels geautomatiseerde productiebedrijven die vragen om uitgebalanceerd 

voedsel en – al dan niet ingegeven door de huidige maatschappij – hoge eisen stellen 

aan dierenwelzijn. Mengvoederbedrijven en stalbouwers die daar niet op inspelen, hangt 

verlies aan marktaandeel boven het hoofd. 

Hulp bij bedrijfsvoering

De boer als gedeelde doelgroep vraagt concreet om informatiedeling in de keten. Het 

delen van informatie maakt het namelijk mogelijk om extra waarde toe te voegen aan 

die informatie, met als uitkomst dat de ondernemer aan het einde van de keten optimaal 

bediend wordt. In het kader van optimale bedrijfsvoering hebben boeren immers een

grote behoefte aan (management)informatie, waarmee zij het reilen en zeilen op hun 

bedrijf ad hoc kunnen bijsturen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden rondom

Uniek aan de agriketen is dat alle partijen afhankelijk zijn van 

die ene ondernemer: de boer. De marktomstandigheden waar 

boeren mee te maken hebben, hebben dan ook direct effect op de 

totale keten. Zo zijn de gevolgen van de schaalvergroting duidelijk 

merkbaar voor leveranciers en producenten. 
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hittestress bij koeien. Wanneer de thermometer een aantal dagen achter elkaar hoge 

temperaturen aangeeft, ligt het risico van oververhitting en lage melkproductie op 

de loer. Bij temperaturen hoger dan 25 graden is het zaak om koeien aan het eten te 

houden, waarbij een speciaal rantsoen met extra vitaminen en mineralen raadzaam is. De 

keten kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van hittestress door het gericht 

verstrekken van informatie die een proactieve aanpak mogelijk maakt. Met behulp van 

een simpele sms kunnen boeren worden geattendeerd op extreme weersomstandigheden 

en de daarmee samenhangende risico’s. Op basis van gedeelde kennis over de veestapel 

kunnen vervolgens gerichte adviezen voor beweiding, voermanagement en huisvesting 

worden gegeven, gekoppeld aan concrete leveringen voor extra mineralen bijvoorbeeld.

Ook het volgende voorbeeld is simpel maar doeltreffend. Hieruit blijkt eveneens dat 

het delen van informatie waarde kan opleveren. Een boer heeft een nieuw onderdeel 

nodig voor zijn recent aangeschafte spuitmachine. Dat onderdeel koopt hij bij een dealer, 

die het heeft ingekocht bij de onderdelengroothandel, die het op zijn beurt geleverd 

heeft gekregen door de fabrikant. Wanneer het vervangen van dit onderdeel onder de 

garantieregeling valt, verloopt het verzoek op garantie vaak via de volledige keten, 

waarna de fabrikant uiteindelijk bepaalt of de garantie geldig is. Een arbeidsintensief 

en veelal weinig transparant proces. Door informatiedeling wordt dit proces aanzienlijk 

verkort. Garantieaanvragen kunnen rechtstreeks met de fabrikant worden gedeeld en 

sneller worden beoordeeld, waarop de boer sneller kan worden geholpen. Bovendien 

krijgt iedereen in de keten door het delen van deze informatie meer inzicht in 

veelvoorkomende problemen (zoals de zwakke punten van een spuitmachine) en hoe 

deze makkelijk voorkomen dan wel opgelost kunnen worden.

Van informatiedeling naar win-win

Voor een succesvolle aanpak rondom dergelijke op maat gemaakte informatieverstrekking 

is samenwerking en het delen van gegevens over en met de doelgroep cruciaal. Maar 

het effect van deze inspanningen is dan ook zeer positief. Het versterkt de band met de 

doelgroep, die zich begrepen en geholpen voelt. Dit heeft niet alleen een positief effect 

op de bedrijfsvoering van de boer, maar het biedt ook extra omzetkansen voor de keten. 

Naast het hittestress-voorbeeld zijn er nog legio mogelijkheden te bedenken waarmee 

de keten haar doelgroep door het delen van informatie optimaal kan bedienen en waarde 

kan toevoegen aan de relatie. Ook op het gebied van materieel en gewassen levert een 

gezamenlijke aanpak, gebaseerd op het delen van informatie extra mogelijkheden en 

kansen op die de keten als geheel versterken. 

Zonder een centraal klantbeeld is het opbouwen van een sterke relatie met een boer met 

behulp van uitgekiende service echter bijna onmogelijk. Tussenhandelaren, leveranciers 

en producenten beschikken allemaal over een schat aan (digitale) informatie over de boer, 

verkregen uit het contact met die boer over één specifiek deel van zijn bedrijfsvoering. 

Gecombineerd bieden die gegevens heel veel nieuwe inzichten, die een directe bijdrage 

kunnen leveren aan het verbeteren van de totale bedrijfsvoering van de boer. De 

agriketen heeft pas écht een centraal klantbeeld als zij alle in de keten beschikbare data 

bij elkaar brengt. Daar ligt dan ook de rol van de keten. Door al die gegevens over de 

gemeenschappelijke doelgroep met elkaar te delen, kan de keten als geheel zoveel meer 

voor de doelgroep gaan betekenen. Dit zorgt voor de welbekende win-winsituatie. 

Nutreco is een internationale 

organisatie in de diervoeding- en 

visvoerindustrie. Met circa 10.000 

medewerkers in 30 landen en de 

verkoop van haar producten in 80 

landen heeft Nutreco een leidende 

positie in de wereld ingenomen. 

Binnen de organisatie was al veel 

informatie over de klant bekend, maar 

deze was door de hele organisatie en 

de verschillende bedrijfsonderdelen 

verspreid.

Wij leverden een Microsoft Dynamics 

CRM oplossing waarin alle informatie 

inzichtelijk werd in één systeem, 

waaronder alle gegevens over en 

de communicatie met hun relaties. 

Meer dan 500 medewerkers uit de 

verschillende bedrijfsonderdelen 

en in verschillende landen gebruik 

van deze CRM oplossing. Door het 

gebruik van één CRM systeem 

binnen de hele organisatie en al haar 

dochterbedrijven heeft Nutreco nu een 

beter inzicht in haar klanten.

Uit de praktijk
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5. Collaborative CRM

Zoals gezegd helpt CRM bedrijven in alle soorten en maten bij het versterken van 

klantrelaties en het opbouwen van een centraal klantbeeld. CRM-systemen vormen de 

kern van het relatiemanagement van bedrijven. Veelal is dat een interne aangelegenheid 

en wordt de database met klantdata als meest waardevolle asset binnen de organisatie 

gezien. Echter, wanneer bedrijven onderdelen van die informatie aan elkaar beschikbaar 

stellen, kan die waarde nog verder worden uitgebouwd. Samenwerken op het gebied van 

CRM gebeurt steeds vaker buiten de kaders van een organisatie.

 

De enige voorwaarde voor een goede samenwerking op het gebied van CRM is dat de 

verschillende systemen van de ketenpartijen het mogelijk maken om op verschillende 

plaatsen en verschillende tijden toegang te krijgen tot delen van informatie uit elkaars 

CRM-systeem. Wanneer dat gerealiseerd is, zijn de toepassingsmogelijkheden onbeperkt. 

Zo kunnen leveranciers maar ook boeren zelf gegevens in adressen of bedrijfsinformatie 

aanpassen, de status van bestellingen en leveringen volgen, klachten monitoren en 

wijzigingen in een catalogus doorvoeren. 

Een CRM-systeem kan op twee manieren worden ingezet voor collaborative CRM. 

Allereerst voor het opzetten van een solide support-infrastructuur waarmee bedrijven 

heel gericht en zorgvuldig kunnen communiceren met al hun relaties over vragen, 

klachten of andere communicatiebehoeften. De tweede is betreft het intensief 

onderhouden van relaties met alle stakeholders en gaat verder dan een service-desk 

alleen. Hier betreft het de onderlinge uitwisseling van gegevens tussen leveranciers, 

producenten én eindklanten met als doel kennis te delen en de keten als geheel sterker 

te maken. 

Het belang en de mogelijkheden van een centraal klantbeeld 

zijn duidelijk. Maar hoe kan zo’n centraal klantbeeld, of centraal 

boerbeeld in dit geval, worden verkregen? En hoe zorg je er 

als individuele partij in de keten voor dat vervolgens niet alle 

bedrijfsinformatie zomaar voor het grijpen ligt. De oplossing ligt in 

collaborative CRM in de keten, oftewel samenwerking op het gebied 

van CRM door toegang tot delen van de klantinformatie van andere 

ketenpartners.
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Samenwerking

CRM voor het opzetten 
van een solide suppert-
infrastructuur

CRM voor het intensief 
onderhouden van relaties 
met alle stakeholders

1

2

2 manieren waarop een CRM 
systeem kan worden ingezet 
voor collaborative CRM



6. Optimaal resultaat voor de 
hele agriketen

Het delen van informatie en het werken aan een centraal klantbeeld over de 

verschillende lagen van de keten heen vergroten de kansen op dat gebied voor de hele 

branche. In een snel veranderende markt moet je snel en eenvoudig kunnen bijsturen. 

De keuze voor de juiste technologie is daarom doorslaggevend voor het succes van 

deze ketenoverstijgende aanpak. Het samenbrengen van deze vijf factoren – optimale 

bedrijfsvoering, persoonlijk relatiebeheer, informatiedeling, centraal klantbeeld en 

technologie – levert de volgende resultaten op.

Betere relatie met de boer

Betere samenwerking en gedeelde kennis en informatie door de verschillende 

ketenpartners verhoogt het vertrouwen dat boeren hebben in de keten. De 

toepassingsmogelijkheden zijn legio en geven de boer het idee dat de partijen echt 

weten waar hij mee bezig is en dat hij echt geholpen wordt. Deze toegevoegde waarde 

die de keten biedt zorgt voor betere relaties.

Inzicht in de hele keten

Inzicht in de eigen bedrijfsvoering is nodig om de juiste beslissingen te nemen. Een 

ketenoverstijgende aanpak waarbij informatie tussen de verschillende ketenpartijen 

wordt gedeeld, zorgt echter ook voor inzicht in de hele keten en de samenhang tussen 

de verschillende onderdelen. En daar profiteren niet alleen alle ketenpartijen van, maar 

ook de sector als geheel.

Impact bepalen van epidemieën en direct reageren

Het combineren van informatie uit verschillende lagen van de agriketen, kan eveneens 

leiden tot geheel nieuwe inzichten. Data die eerder los van elkaar stond opgeslagen, kan 

nu nieuwe verbanden blootleggen. Hierdoor kan eenvoudig de impact van epidemieën 

worden bepaald en kunnen de verschillende ketenpartijen individueel of gezamenlijk 

reageren ten behoeve van de boer en zijn gewassen of veestapel.

Boer ondersteunen met de optimalisatie van het bedrijfsproces door volledige informatie

Het delen van informatie zorgt er niet alleen voor dat leveranciers en producenten de 

beschikking krijgen over een centraal klantbeeld. Ook de boer krijgt hiermee toegang 

tot volledige managementinformatie die hem kan helpen bij de optimalisatie van zijn 

bedrijfsvoering. 

Samenvattend komt het erop neer dat de agribranche het streven 

naar Operational Excellence moet combineren met persoonlijk 

relatiebeheer aan de keukentafel. Dan kan de branche daadwerkelijk 

aan de veranderende behoeften van de boer blijven voldoen. 
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Betere segmentatiemogelijkheden

Hoe meer gegevens over je klant in kaart zijn gebracht, des te meer mogelijkheden er 

zijn voor segmentatie en aanbod op maat. Dat draagt niet alleen bij tot optimalisatie 

van het product- en dienstenaanbod, maar daarmee ook aan een betere klantrelatie en 

klantloyaliteit.

Kortom, de totale agriketen wordt geoptimaliseerd door het delen van informatie. Maar 

dat niet alleen, er valt ook een groot aantal voordelen voor de individuele spelers te 

noemen:

 

Individueel resultaat voor ketenpartijen

Gecentraliseerde en geordende processen

De keuze voor de klant als uitgangspunt voor producten en dienstverlening biedt 

mogelijkheden voor een gecentraliseerde aanpak. Alle processen kunnen worden 

ingericht met de klant als basis. Waarmee concreet wordt voldaan aan een klantgerichte 

bedrijfsvoering in plaats van een productgerichte aanpak.

Efficiëntievoordeel en besparing door beter inzicht

Een gecentraliseerde en geordende procesaanpak zorgt bovendien voor extra efficiency 

en werkt kostenbesparend. Ook de nieuwe inzichten die deze geoptimaliseerde aanpak 

oplevert, kunnen bijdragen aan kostenbesparingen en efficiency. 

Grip op de salesorganisatie

Deze gecentraliseerde en geordende processen zorgen ook voor de optimalisatie van 

sales. Salesprofessionals kunnen beter worden aangestuurd, efficiënter worden ingepland 

en gaan met meer en nauwkeurigere informatie op pad. 

Inzicht in klantpotentieel

Inzicht in de keten zorgt er ook voor dat er inzicht ontstaat in het totale klantpotentieel 

per boerenbedrijf. Door alle gegevens over de bedrijfsvoering bij elkaar te brengen, wordt 

duidelijk wat de omvang is van de potentiële afzet per bedrijf, denk bijvoorbeeld aan 

de totale behoefte aan mengvoeders, en daarmee ook van het marktaandeel van de 

individuele leverancier of producent in dat geheel. Zo krijg je als schakel in de keten dus 

heel duidelijk inzicht in kansen en mogelijkheden.

Managementrapportage

Het gebruik van de juiste technologie vormt de basis voor goede 

managementrapportages. Dit zorgt voor extra onderbouwing van en draagvlak voor 

toekomstige beslissingen en strategieën.

Waarborgen betrouwbaarheid

Door het vastleggen en ordenen van processen, worden ook gemaakte afspraken en 

overeenkomsten beter geborgd. Dit maakt een organisatie meer compliant en verhoogt 

de betrouwbaarheid aanzienlijk. Daarmee draagt het bij aan prettige samenwerking en 

een versteviging van relaties binnen de keten. 
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7. Persoonlijke relaties maken 
de keten sterker

Met een centraal klantbeeld leggen alle partijen in de agriketen een goede basis voor 

de toekomst. Het is het uitgangspunt voor meer op maat gemaakte dienstverlening 

en producten, en persoonlijke communicatie met boeren. Door het centrale beeld 

te automatiseren in een CRM-systeem wordt gezorgd voor extra optimalisatie van 

processen en toekomstbestendigheid. 

Bij CRM Partners geloven we dat organisaties succesvoller zijn wanneer de relatie 

met hun doelgroep persoonlijk is. Het maakt dat je als leverancier of producent echt 

betrokken bent bij wat klanten, of ze nu boer zijn of niet, nu echt willen en bezighoudt. 

Het aangaan van persoonlijke relaties zal bepalend zijn voor de toekomst van de 

agriketen. Persoonlijke relaties zorgen voor verbondenheid en betrokkenheid, en zijn 

een voedingsbodem voor loyaliteit. Een aanpak die daarop gericht is speelt in op de 

verschillende trends die gaande zijn en maakt de keten als geheel iedere dag sterker.

De conclusie? Zonder centraal beeld geen inzicht in de losse delen 

van de keten én de keten als geheel. En zonder collaborative CRM 

geen centraal klantbeeld voor de keten. 
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8. Over CRM Partners

Met consultancy, technische ondersteuning en training worden organisaties geholpen bij 

een volledige integratie van CRM in hun bedrijfsprocessen. De focus van CRM Partners 

ligt op drie markten: Agri, Finance en Members en organisaties in deze branches krijgen 

via unieke labs toegang tot een breed scala aan diensten, oplossingen en kennis. Klanten 

als ABZ Diervoeders, Kverneland, Kramp Groep en Nutreco kozen al voor CRM Partners. 

CRM Partners is Microsoft Certified Gold CRM Partner en lid van de President’s Club en de 

Inner Circle van Microsoft Dynamics. In 2013 ontving CRM Partners de titels CRM partner 

of the year finalist en Country partner of the year finalist en nam het bedrijf de Partner 

of Western Europe Award in ontvangst.

Meer informatie over CRM Partners? Bezoek de website www.crmpartners.nl of volg CRM 

Partners op Facebook | LinkedIn | Twitter.

Copyright © CRM Partners, 2013. Alle rechten voorbehouden. 

De informatie in deze whitepaper is met zorg samengesteld. Toch kan CRM Partners geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen 
van onvolledigheid of onjuistheid van het materiaal in deze whitepaper.

CRM Partners is handelsmerken of geregistreerde handelsmerk van CRM Partners Group BV. Andere hier gebruikte bedrijfsnamen, 
productennamen en bedrijfslogo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

‘Serving true customer needs’ – dat is wat CRM Partners mogelijk 

maakt. Persoonlijk contact met de doelgroep is daarbij de leidraad 

voor succes. CRM Partners is in Nederland marktleider op het gebied 

van customer relationship management en implementaties van het 

Microsoft Dynamics CRM platform. 
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