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Het Economic customer value management (ECVM) groeimodel helpt organisaties bij het 

maximaliseren van hun klantwaarde 

Een organisatie zonder klanten is geen organisatie. Klanten genereren immers de waarde voor uw 

bedrijf. Maar speelt u bij uw dienstverlening wel voldoende in op de waarde die specifieke klanten of 

klantgroepen u opleveren? Het vakgebied economic customer value management (ECVM)1 geeft u 

antwoord op deze vraag en helpt u bij het vinden van de manieren om de waarde van uw (potentiële) 

klantendatabase te vergroten. De mate waarin uw organisatie daarbij in staat is om informatie over 

klantwaarde te genereren en hierop in te spelen, bepaalt de mate waarin u ‘ECVM volwassen’ bent. Het 

ECVM groeimodel geeft organisaties inzicht in het volwassenheidsstadium waarin zij zich bevinden en 

daarmee in het verbeterpotentieel. Op weg naar waardecreërende beslissingen voor uw organisatie en 

klanten middels effectief ECVM! 

 

Economic customer value management is actueel 

Economic customer value management (ECVM) gaat over het implementeren en managen van één 

integraal  klantwaardeproces in de verschillende onderdelen van de organisatie zoals marketing, sales, 

service, productie en distributie. ECVM is erop gericht de gespecificeerde financiële waarde van de 

klant te bepalen en vanuit het inzicht in die waarde te handelen om tot een beter bedrijfsresultaat te 

komen. Daarbij omvat ECVM een breed scala aan activiteiten en onderwerpen als calculatie en analyse 

van klantwinstgevendheid en klantwaarde, segmentatie van klantgroepen en optimalisatie van de 

klantportfolio. De integrale benadering van het klantwaarde proces vereist voor deze stappen een 

multidisciplinaire aanpak waarin de vakgebieden finance, marketing en sales en supply chain 

management samenkomen. 

Het wordt voor ondernemingen steeds belangrijker om producten en diensten te ontwikkelen die 

aansluiten bij de wensen van specifieke klanten of klantgroepen („mass customization‟). Anderzijds 

bestaat er een toenemende druk op organisaties om klanten binnen te krijgen en te behouden. Het is 

daarom steeds meer van belang om de investeringen voor de werving van klanten effectief in te zetten. 

Organisaties die grote inspanningen doen om de klant tevreden te stellen zullen zich daarbij de vraag 

stellen of deze klanten nog wel waarde opleveren.  

Daarbij staat ook bij marketeers het kwantificeren van marketinginspanningen en –resultaten steeds 

meer in de belangstelling. De Haan en Langerak (2007) geven hiervoor drie stuwende krachten: 1) 

marketing wordt steeds nadrukkelijker als een investering beschouwd, niet als kostenpost, 2) financiële 

managers zijn in toenemende mate ontevreden over geijkte methoden om de productiviteit van 

marketing te meten, en 3) de beschikbaarheid van ict-technologie (die managers meer mogelijkheden 

geven de effecten van marketing inspanningen te meten). De belangstelling vanuit de marketing blijkt 

verder uit het feit dat er steeds meer wordt geschreven over customer intimacy, customer intelligence 

en fact-based marketing. Het laatste koppelt de marketing strategie aan de financiële prestaties zoals 

klantwaarde. Deze groei heeft ook gevolgen voor de vraag naar marketing applicaties. Gartner 

verwacht een groei naar marketing applicaties van meer dan 10% per jaar tot 2011. Één van de 

belangrijkste drivers die zij aangeven is de toenemende vraag naar analytische capaciteit die gebruik 

maakt van transactionele klantgegevens. 

 

                                                                 

 

 

1 De term economic customer value management (Nederlands: ‘klantwaarde management’) wordt zowel in de theorie als in 
de praktijk voor meerdere toepassingsgebieden gebruikt. Ten eerste komt klantwaarde voor in een betekenis die uitgaat 
van  “de waarde VOOR de klant (van de organisatie cq het product). Vanuit dit perspectief wordt klantwaarde gekoppeld 
aan zaken als customer experience, loyaliteitsmanagement, klantbeleving,  en dergelijke. Ten tweede wordt klantwaarde 
gebruikt vanuit een perspectief van “de waarde VAN de klant (voor de organisatie)”  In deze definitie wordt klantwaarde 
gekoppeld aan meer financiële berekeningen van klantwinstgevendheid, klantwaarde, customer lifetime value, cross- en 
upsellratio’s, return on marketing investments (ROMI), en dergelijke. De derde invalshoek  is de meest omvattende en 
combineert in feite beide vorige perspectieven, bijvoorbeeld in geval van ‘customer relevancy’. 

In dit paper wordt customer value geïnterpreteerd vanuit de tweede definitie, dus de ‘waarde van de klant’. 



 

 

Naast de toenemende klantfocus wordt ook in toenemende mate waardemanagement (Value Based 

Management) in organisaties geïmplementeerd. VBM heeft er bij veel ondernemingen onder andere 

voor gezorgd dat de focus op winstoptimalisatie is aangevuld met een tweetal zaken, namelijk: 1) 

toenemende aandacht voor management van werkkapitaal, 2) een verbetering van analyses en 

processen voor (kapitaal)investeringen. Daarbij neemt ook de aandacht voor lange termijn 

investeringen in klanten aan belangstelling toe. Merkwaarden worden voor een groot deel bepaald door 

de waarde van de huidige en toekomstige klantportfolio. Om de merkwaarde te kunnen berekenen is 

transparantie in huidige en toekomstige klantwaarde vereist, alsmede in de onderliggende value drivers. 

Uit onderzoeken binnen de verschillende deelgebieden blijkt dat EECVM steeds meer in de 

belangstelling staat. Uit het in 2005 door Controllers Instituut (CI), de Universiteit Twente en Capgemini 

uitgevoerde onderzoek naar trends in cost management blijkt dat bij het CI aangesloten controllers een 

sterke stijging verwachten van Customer Profitability analyses (De Bruin & Van de Sande, 2005). Dit 

wordt bevestigd in een rondetafelconferentie met controllers (Lanen en Vehof, 2006).  

ECVM is actueel, maar hoe weten organisaties of zij het maximale halen uit informatie over de waarde 

van hun klanten? Bovendien is sturen op klantwaarde gemakkelijker gezegd dan gedaan. . De 

berekening en toepassing van de klantwaarden kunnen meer of minder complex zijn, afhankelijk van 

verschillende karakteristieken van een organisatie, (Fürstenberg en Ploeg, 2007). Het Economic 

Economic customer value management groeimodel is een handvat voor organisaties om informatie met 

betrekking tot klantwaarde beter te benutten door het verbeterpotentieel in de huidige situatie te 

bepalen en hieraan concrete verbeterstappen te verbinden. Daarbij is een overeenkomst met ambitie en 

organisatiekenmerken van cruciaal belang. 

 

Het Economic customer value management groeimodel geeft inzicht in potentie 

Groeimodellen zijn populaire middelen waarin de fasen waar een onderneming zich in kan bevinden, 

betreffende een specifiek onderwerp, centraal staan. Groeien staat daarbij niet gelijk aan groter worden 

maar staat synoniem voor ontwikkeling. In ons geval ontwikkeling op Economic Economic customer 

value management. Groeimodellen gaan daarbij uit van de huidige situatie en geven praktische 

handvatten over het bereiken van een volgend stadium. 

 

Groei in ECVM als de beschikbaarheid en het gebruik van klantwaarde inzichten toenemen 

Voor Economic customer value management betekent een groeimodel dat de organisatie reflecteert op 

het huidige stadium van het verkrijgen en gebruiken van klantwaarde informatie. Het huidige stadium 

kan de organisatie gebruiken om concrete stappen te zetten richting het geambieerde stadium.  

Het Economic customer value management groeimodel heeft twee hoofdassen:  
1. De beschikbaarheid van klantwaarde inzichten (horizontaal) 
2. Het gebruik van klantwaarde inzichten in de organisatie (verticaal) 

Daarbij laat het groeimodel (figuur 1) zien dat een toename van klantwaarde inzichten zich alleen 

vertaalt tot een groei in ECVM als ook de adoptie van deze inzichten organisatiebreed is gewaarborgd.  

 



 

 

Figuur 1: In het ECVM groeimodel wordt onderscheid gemaakt tussen het verkrijgen van inzichten in klantwaarde 

en het gebruik van deze inzichten in de organisatie.  

Klantwaarde inzichten: wat doe je ermee? 

De verticale as van het groeimodel geeft aan dat klantwaarde inzichten kunnen worden gebruikt voor 

het ondersteunen van verschillende typen managementbeslissingen. Organisaties kunnen groeien in 

Economic customer value management door het uitbreiden van het aantal, aard en type gebruik van 

managementbeslissingen waarbij gebruik wordt gemaakt van klantwaarde inzichten. 

Managementbeslissingen worden daarom via  verschillende dimensies bekeken: 
1. Type beslissing: operationeel, tactisch en strategisch; 
2. Aard van de beslissing: de functionele gebieden. 

Om te beginnen met het type beslissingen: zowel operationele, tactische als strategische beslissingen 

kunnen worden ondersteund met klantwaarde inzichten. Organisaties die starten met ECVM gebruiken 

vaak in eerst instantie klantwaarde inzichten voor strategische beslissingen. De inzichten zijn daarbij 

verkregen door een eenmalige analyse gericht op de te nemen beslissing. Naar mate organisaties 

groeien in Economic customer value management, zullen zij ook inzichten gebruiken voor tactische of 

zelfs operationele beslissingen.  

 

Strategisch 

 Algemeen Gebruik van klantwaarde inzichten bij het bepalen van de strategie:  

 Wat is ons belangrijkste segment en daarmee onze kernactiviteit?  

 Waar zitten onze meest waardevolle klanten en hoe kan ik onze 
marktsegmentatie en klantstrategie hierop laten aansluiten? 

 Hoe kan ik hier goed op inspringen bij het doen van fusies of overnames 
(bijv. ketenintegratie) of bij het nemen van keuzes ten aanzien van de 
locatie van onze kantoren? 

Marketing & Sales Gebruik van klantwaarde inzichten bij het bepalen van de 

marketingstrategie en klantspecifieke strategische prijsstelling:  

 Hoe stem ik mijn marketingstrategie af op mijn meest waardevolle 
klanten? 

 Welke lange termijn verkoopprijs moet ik deze klant in rekening 
brengen? 

 Welke marketing campagnes moet ik opzetten voor welke klanten? 

Research & development Gebruik van klantwaarde inzichten bij het bepalen van het 

onderzoeksportfolio:  

 Op welke nieuwe producten zitten onze meest waardevolle klanten te 
wachten?  

Productie & logistiek Gebruik van klantwaarde inzichten bij investeringsbeslissingen:  

 Hoe kan ik mijn processen optimaal inrichten op mijn meest waardevolle 
klanten?  

 Hoe kan ik mijn distributienetwerk optimaliseren? 

Financieel Gebruik van klantwaarde inzichten in prestatie- en beoordelingssystemen:  

 Hoe kan ik mijn performance management systeem aanpassen om 
beslissingen gebaseerd op klantwaarde te stimuleren?  

Operationeel 

 Marketing & Sales Gebruik van klantwaarde inzichten bij het bepalen van 

marketingactiviteiten, verkoopprijs en kortingen: 

 Welke inbound en outbound marketing activiteiten kunnen de effectiviteit 
van mijn marketing campagne en cross- en up-sell vergroten? Welke rol 
kan ons call center hierbij spelen? 

 Wat is onze werkelijke kostenprijs voor deze klant?  

 Hoe verdeel ik ons marketingbudget over onze klanten? 

 Maken wij voor deze klanten extra kosten in ons productie- of logistieke 
proces? 

Research & development Gebruik van klantwaarde inzichten tijdens productontwikkeling:  

 Welke van mijn meest waardevolle klanten moet ik selecteren om te 
vragen wat zij van ons nieuwste prototype vinden? 

Productie & logistiek Gebruik van klantwaarde inzichten bij bepalen van productie- of logistieke 



 

 

planning:  

 Welke van de producten zijn voor onze meest waardevolle klanten en 
moeten wij daarom met prioriteit behandelen? 

Figuur 2: Enkele voorbeelden van het gebruik van klantwaarde informatie op verschillende plaatsen en niveaus in 

de organisatie. 

 

Ten aanzien van de tweede dimensie zal in een eerste stadium de afdeling marketing & sales de 

winstgevendheid van klanten ook gebruiken bij het bepalen van haar strategieën. Echter, organisaties 

kunnen winstgevendheid of inschattingen van de toekomstige waardecreatie van klanten gebruiken 

voor het ondersteunen van beslissingen over innovatieprojecten of capaciteitsvraagstukken in de 

productie. ECVM is daarmee dus niet slechts een financiële of marketing aangelegenheid. Klantwaarde 

inzichten kunnen ook in andere functies beslissingen ondersteunen, een organisatiebrede adoptie van 

klantwaarde inzichten vergroot de effectiviteit van ECVM. Enkele voorbeelden worden genoemd in 

figuur 2.  

De volwassenheid van de in gebruikzijnde ECVM methoden wordt weergegeven door het in één van de 

vier opvolgende fasen te plaatsen. Beginnend bij fase 1 en eindigend bij fase 4, beschrijft figuur 3 de 

verschillende fasen in detail. 

 

  Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 

Type Reports for strategic 

decision making 

Reports for strategic 

and tactical decisions 

Reports for 

strategic, tactical 

and operational 

decisions 

Reports for 

strategic, tactical 

and operational 

decisions 

Aard Reporting for only 

marketing & sales 

decisions (single) 

Reports for strategic 

and tactical decision 

making 

Reporting for a limited 

no. of functional areas 

Reporting to 

support decision in 

various functional 

areas 

Reporting to 

support decision in 

various functional 

areas 

Figuur 3: Dimensies waarop een organisatie kan groeien bij de integratie van de inzichten in de organisatie, de 

verticale as van het groeimodel. 

 

Klantwaarde inzichten: wat vraagt dat van uw organisatie? 

Het ondersteunen van management beslissingen kan door verschillende typen klantwaarde inzichten. 

Niet alleen de managementbeslissingen zijn er in allerlei soorten en maten, hetzelfde geldt ook voor de 

ondersteunende informatie. De capaciteit om de verschillende typen inzichten te verkrijgen kan uiteen 

gerafeld worden in vier deelaspecten:  
1. Benodigde methodologie 
2. Benodigde technologie 
3. Benodigde structuur en processen 
4. Benodigde cultuur 

Het eerste punt gaat over de methodologie: de wijze waarop de inzichten worden berekend. 

Klantwaarde analyses starten met de kosten. Inzicht in de kosten die voor een klant worden gemaakt is 

een eerste stap. Deze kosten zijn niet hetzelfde als de som van de kostprijzen van de producten die aan 

de klant worden verkocht. Immers, kosten kunnen klantspecifiek zijn in plaats van productspecifiek, 

bijvoorbeeld productieactiviteiten die moeten worden uitgevoerd om aan specifieke wensen van een 

klant te voldoen. Er wordt ook wel onderscheid gemaakt in vijf kosten dimensies: 

 Cost to acquire bestaan uit alle kosten welke gerelateerd zijn aan het acquisitieproces, waaronder 
marketinginspanningen. In theorie zijn dit eenmalige kosten, maar in de praktijk moeten bedrijven 
investeren om een verloren klant opnieuw te winnen en om nieuwe producten en services aan te 
bieden aan haar bestaande klanten. 

 Cost to provide bestaan uit alle kosten die gerelateerd zijn aan producten en services die aan 
klanten worden aangeboden zoals de kosten om producten te bouwen of te assembleren of de 
kosten om services te kunnen leveren. 



 

 

 Cost to serve zijn alle kosten die gerelateerd zijn aan het bedienen van klanten en onderhouden 
van klantrelaties, welke vaak een aanzienlijk aandeel van de totale klantenkosten zijn. Hierbij valt te 
denken aan activiteiten die gerelateerd zijn aan serviceverlening, customer service, facturering, 
warehousing, distributie en debiteurenbeheer. 

 Cost to retain zijn alle kosten die nodig zijn om de klantenrelatie te behouden of verbeteren nadat 
de eerste verkoop heeft plaatsgevonden. In theorie omvat dit kosten om de relatie op te bouwen, 
kosten van verkoopcampagnes en klanten bonussen. In de praktijk zijn deze kosten moeilijk te 
onderscheiden van de cost to serve welke hierboven zijn beschreven. 

 Cost of capital zijn alle kosten verbonden aan het aanhouden van kapitaal dat noodzakelijk is om de 
investeringen (zoals cost to acquire) te doen. Het betreft hier zowel kosten van eigen vermogen 
zoals dividend maar ook kosten van vreemd vermogen (interest). 

Vanuit een inzicht in klantkosten wordt vervolgens de stap naar klantwinstgevendheid gemaakt door 

eenvoudigweg omzet en klantkosten te vergelijken. Moeilijker wordt het vervolgens om nog een stap 

verder te zetten naar klantwaarde door rekening te houden met de tijdswaarde van geld en daarmee de 

klantspecifieke investeringen. Tot slot ontstaat het begrip customer lifetime value (CLV) door het 

aggregeren en voorspellen van de waarde van de klant voor de komende jaren. De waarde van de klant 

voor de komende jaren komt tot stand door toepassing van statistische modellen waarin gerekend wordt 

met individuele koop- en wegloopkansen per klant en product. 

 

 

Figuur 4: Klantwaarde berekeningen bevatten naast klantwinstgevendheid ook de kosten voor kapitaalbeslag van 

de klant. 

Customer lifetime value 

Bedrijven die een lange termijn relatie aangaan met hun afnemers zien afnemers als belangrijk activum. 

Hiermee kunnen zij groei realiseren door dit activum te ontwikkelen en uit te baten, met als uiteindelijk 

doel het verhogen van de totale klantwaarde. Bij dit doel past een meer dynamische 

klantwaardedefinitie.  

Kijkend in de tijd zijn er verschillende invalshoeken van klantwaarde mogelijk. Figuur 5 geeft deze weer. 

De huidige klantwaarde kijkt een beperkte periode (bv. 1 jaar) terug, terwijl de historische klantwaarde 

terug kijkt naar het moment dat een afnemer klant werd. Lifetime value daarentegen kijkt vooruit tot het 

einde van de klantlevensloop en de totale klantwaarde geeft de overall klantwaarde over de looptijd 

(verleden, heden en toekomst) van een klant weer. Bij organisaties die nadrukkelijk een lange termijn 

relatie met afnemers willen opbouwen en dientengevolge in de relatie willen investeren, past een 

definitie die vooruitkijkt: lifetime value (ook wel future value of potentiële klantwaarde genoemd). 



 

 

 

Figuur 5: verschillende klantwaarde definities in de tijd 

Klanten ontwikkelen zich gedurende de tijd dat ze klant zijn. Veelal is hun aandeel in de winst in het 

begin klein, tot zelfs verliesgevend, om vervolgens te groeien en uiteindelijk af te kalven, waarna zij 

vertrekken. Figuur 6 geeft dit weer. Hierin valt te zien dat klant A op dit moment zeer winstgevend is, 

terwijl de nieuwe klant B nu nog verlieslatend is. Klant A staat echter aan het eind van zijn levenscyclus 

en blijft niet lang klant meer, terwijl klant B net klant is geworden. Het potentieel van B is hierdoor dan 

ook groter dan dat van A en is dan ook veel aantrekkelijker. Klanten die nu het meest winstgevend zijn, 

zijn dit niet per definitie op lange termijn. Een lifetime value berekening houdt hier rekening mee. 

 

 

Figuur 6: de ontwikkeling van klanten en hun waarde in de tijd 

De berekening van deze toekomstige waarde gaat gepaard met veel inschattingen; de toekomst staat 

immers niet vast. Deze inschattingen dienen zo klantspecifiek mogelijk te worden gemaakt en worden 

bij voorkeur gemaakt door statistische modellen. Per klant wordt de blijfkans berekend van de 

producten die deze klant nu afneemt en de koopkans van nog niet afgenomen producten. Het kader 

„berekening van lifetime value in de praktijk‟ geeft de essentie weer van de klantwaardeberekening. 

 

Berekening van lifetime value in de praktijk 

Lifetime value wordt bij voorkeur op klantniveau berekend en kan worden gezien 

als de contante waarde van de te verwachten toekomstige winststromen van een 

klant. Rekenkundig ziet dit er in essentie als volgt uit:  

        Lifetime value = (FVx + FVy - FS) / (1 + r)
t
.  

FVx Huidige productafname: (1 – wegloopkans) x volume x marge; 

FVy Toekomstige productafname: koopkans x volume x marge; 

FS Toekomstige behoefte aan service: kans op service x cost to serve; 

(1+r)
t
 Discontovoet. 

 

De kansen worden berekend door statistische modellen die hun voorspelkracht 

ontlenen aan beschikbare klantinformatie. 



 

 

Bij de berekening komen diverse aspecten kijken die de waardering beïnvloeden. Te denken valt aan: 

hoeveel toekomstige jaren worden in de berekening betrokken? Een ander belangrijk vraagstuk betreft: 

wanneer is een klant nog een klant. Moet een klant die vorig jaar veel afnam en dit jaar tot op heden 

niets heeft besteld nog wel als klant worden gezien? En is de lifetime value of potentiële klantwaarde 

door marketingacties te beïnvloeden of niet, met andere woorden wat is de Return on Marketing 

Investment (ROMI) op klantwaarde, zie ook Stel (2001). 

Het gebruik van de (informatie-)technologie is van groot belang naarmate analyses meer complex zijn 

(van kosten, via winstgevendheid naar waarde) en doorlopend beschikbaar zijn. Een eenvoudige ad 

hoc-analyse kan in een spreadsheet worden gemaakt, maar het beschikbaar stellen van informatie op 

individueel klantniveau  zal middels meer geavanceerde technieken moeten gebeuren welke 

rechtstreeks informatie halen uit ERP-applicaties. Een artikel, geschreven door consultants van 

Capgemini Consulting (2009), categoriseert software tools op basis van oorspronkelijke doeleinden: 

tooling voor CRM, Costing /Profitability, Working Capital, Business Intelligence Reporting, Data mining 

and Operational decisioning software toepassingen. Daarbij zijn de functionaliteiten van de tooling 

verschillend, het artikel (Capgemini Consulting (2009)) onderscheidt zes functionaliteiten: rapporteren, 

simuleren, optimaliseren, modeleren, calculeren en analyseren.  

Iedere functie heeft haar eigen tool, met specifieke functionaliteiten (zie ook figuur 7). De specifieke 

software is goed voor de specifieke deelaspecten. Echter, naarmate ECVM inzichten worden gebruikt in 

verschillende functionele gebieden, zal de behoefte aan integratie of integreerbare software toenemen. 

De specifieke software is daarbij nog deels te gebruiken. Echter, de software is ontwikkeld voor een 

specifiek doeleinde wat voor de andere doeleinden ten koste gaat van de flexibiliteit. Zodra ook 

simulatie en optimalisatie gewenst is voor het ondersteunen van managementbeslissingen, zal de 

specifieke software doorgaans vervangen moeten worden door geïntegreerde software. Uit de praktijk 

blijkt daarbij dat de beschikbaarheid van kennis, welke aanvankelijk ook functioneel is gescheiden, 

hierbij een knelpunt is. Andere knelpunten voor organisaties zijn de investeringen die hiermee gepaard 

gaan en de beschikbare IT-infrastructuur van de organisatie.  

Voorbeelden van specifieke software die slechts kunnen worden gebruikt voor deelaspecten van ECVM 

zijn working capital management software en Excel. Deze worden gebruikt in de lagere stadia van het 

groeimodel. In de bovenste regionen is geintegreerde software het technologische hulpmiddel om 

klantwaarde inzicht te verkrijgen en te gebruiken. Voorbeelden zijn datamining/ analysis tooling en 

decision software.  

     

Figuur 7: Specifieke software is goed voor de specifieke deelaspecten, naarmate men echter toepassing van 

ECVM over functionele gebieden integreert en meer wordt gevraagd van de functionaliteit van de software is ook 

integratie van software noodzakelijk 

Het derde aspect rondom de capaciteit om inzichten te verkrijgen betreft de organisatiestructuur en 

processen. De groei in Economic customer value management op dit aspect zit in het op één lijn 

brengen van beschikbare informatie met de verantwoordelijkheidsstructuur en beoordelingsmethoden. 

Inbedding in organisatiestructuur en de processen is essentieel, dit gaat in de praktijk vaak mis. Zo 

vergeten organisaties nogal eens dat aanpassing van de beschikbare informatie impact heeft op het 

gehele Management Control Framework van de organisatie. Zo moeten bijvoorbeeld de 

beoordelingscriteria en KPI‟s van managers worden aangepast om klantwaarde inzicht een plaats te 

geven binnen het management, daarnaast is het ook mogelijk dat interne verrekeningsmethodieken 

(transfer pricing) moeten worden aangepast om de sturing op klantwaarde verder in te bedden in de 

organisatie. Een goed ingericht systeem moet de focus verleggen van de korte naar de lange termijn. 

De werknemer wordt niet langer geprikkeld tot het behalen van (extra) korte termijnwinsten, maar weet 

de klantrelatie op lange termijn op waarde te schatten. 

Tot slot is ook de cultuur in een organisatie essentieel. De cultuur is kenmerkend voor het stadium van 

de organisatie op het gebied van ECVM. Een organisatie waarin de klant in alle processen centraal 



 

 

staat en in de „genen‟ van de medewerkers zit, is in een verder stadium dan een organisatie waarin dit 

niet het geval is. Hetzelfde geldt voor de mate waarin multidisciplinair denken centraal staat, de mate 

waarin de organisatie kostenbewust is en de beschikbaarheid van kennis en competenties op het 

gebied van ECVM. In cultureel opzicht is het grootste voordeel van een goed customer profitability 

systeem dat het kan worden gebruikt om klantenfocus te versterken en te creëren als een mindset voor 

de organisatie. Implementatie van „klantrentabiliteit‟ creëert op zich nog geen cultuur. Hiervoor zijn ook 

andere condities noodzakelijk, zoals een actief gebruik door het management van de 

rentabiliteitsanalyses. Door te sturen op de resultaten en actief de klantenportefeuille vorm te geven of 

ongewenst klantgedrag bij te sturen, zien de medewerkers dat het nieuwe denkpatroon door het 

management gedragen wordt. 

Ook ethische aspecten dienen meegenomen te worden bij de opzet van een customer value systeem. 

Het verzamelen van gedetailleerde informatie over klantgedrag, wat een belangrijk element is voor het 

gebruik van customer profitability analysis, kan worden gezien als inbreuk op privacy. Er bestaat daarbij 

in ethisch opzicht ook een conflict tussen acties die aan de ene kant in het belang van de klant zijn, 

maar aan de andere kant customer value reduceren. 

De volgende tabel laat zien wat de eigenschappen van de verschillende fases in de volwassenheid van 

de ECVM inrichting zijn. De 4 elementen aan de hand waarvan de verschillende fases beschreven 

worden zijn terug te vinden in figuur 8: De vier elementen van de ECVM inrichting. 

 

  Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 

Methodology Cost & revenue 

analysis based on 

simple cost 

allocation (limited 

no. of activities, 

drivers, resources) 

Customer 

profitability analysis 

based on complex 

cost allocation 

(increased no. of 

activities, drivers, 

resources) 

Customer value 

analysis based on 

complex cost 

allocation 

Customer lifetime 

value analysis 

based on complex 

cost allocation 

Technology Working Capital 

Management 

tooling 

Excel 

Costing/ profitability 

Costing/ profitability 

software 

CRM tooling 

BI reporting 

BI reporting 

Datamining / 

analysis 

Datamining / 

analysis 

Decisioning 

software 

 

Organization No alignment with 

responsibility 

structure and KPI‟s 

Limited alignment 

with responsibility 

structure and KPI‟s 

Limited alignment 

with responsibility 

structure and KPI‟s 

Alignment with 

responsibility 

structure and KPI‟s 

Culture Limited customer 

centric and 

multidisciplinary 

thinking 

Limited cost 

awareness 

Limited availability 

of knowledge and 

competences 

Limited customer 

centric and 

multidisciplinary 

thinking 

Limited cost 

awareness 

Limited availability 

of knowledge and 

competences 

Moderate customer 

centric and 

multidisciplinary 

thinking 

Moderate cost 

awareness 

Moderate 

availability of 

knowledge and 

competences 

High customer 

centric and 

multidisciplinary 

thinking 

High cost 

awareness 

High availability of 

knowledge and 

competences 

Figuur 8: Kenmerken van de verschillende fasen in het Economic customer value management groeimodel 

 

Toepassing van het groeimodel aan de hand van drie ontwerpprincipes 

Voor toepassing van Economic customer value management in de praktijk zijn drie ontwerpprincipes 

van belang: 



 

 

1. Intentie: Wat wil je ermee? Pas de doelstellingen van Economic customer value management 
aan op strategische doelen en strategie van de organisatie. De strategische en operationele 
beslissingen die worden genomen bepalen de klantwaarde informatiebehoefte. 

2. Inzicht: Wat doe je er mee? Pas de benodigde inzichten aan op het ECVM ambitieniveau: de 
horizontale as. Bepaal het type en de aard van de beslissingen die u wilt ondersteunen met 
klantwaarde inzichten.  

3. Inrichting: Wat heb je ervoor nodig? Pas het ontwerp en de benodigde capaciteiten aan op de 
benodigde inzichten. Het systeem moet de mogelijkheid hebben om de klantwaarde inzichten te 
genereren en aan te passen op de definities van klanten, klantsegmenten, prestatiemaatstaven, 
klantspecifieke activiteiten, etc. Hierbij gaat het om de verticale as van het groeimodel met 
methodologie, technologie, organisatie en cultuur.  

 

Figuur 9: Toepassing van het groeimodel aan de hand van ontwerpprincipes. 

De praktische toepassing van het groeimodel start met het bepalen van de ambitie van de 

onderneming. In de volgende stap wordt bepaald in welk stadium de organisatie zich bevindt. Uit het 

vergelijk tussen de gewenste en huidige situatie worden de verbeterstappen afgeleid.  

Ontwerpprincipe 1: De strategie van de organisatie bepaalt de ambitie 

Een groeimodel betekent niet dat organisaties moeten streven naar het meest volwassen stadium. 

Doelstellingen op Economic customer value management moeten aansluiten bij strategie en 

doelstellingen van de organisatie. Maar wanneer is dit het geval? Hoe verhouden strategie en het 

ambitieniveau op Economic customer value management zich met elkaar? 

Het ambitieniveau van de organisatie met betrekking tot het gebruik van klantwaarde inzichten, de 

verticale as in het ECVM-groeimodel, wordt bepaald door de strategie. De grootste ECVM ambitie zal 

liggen bij organisaties die veel keuzemogelijkheden (prijsstelling, verkoopkanaal, etc.) hebben bij het 

bedienen en benaderen van klanten. Deze keuzemogelijkheden geven waarde aan de inzichten. 

Inzichten verbeteren immers de kwaliteit van beslissingen waardoor meer waarde wordt gecreëerd. 

Deze extra waardecreatie kan worden toegeschreven aan het klantwaarde inzicht.  

 

  



 

 

In het algemeen kan worden gezegd dat, in termen van Porter‟s concurrentiestrategie, (1992) 

organisaties met een differentiatiestrategie of focusstrategie een hoge mate van volwassenheid zullen 

nastreven op ECVM. Organisaties die een strategie van kostleiderschap nastreven zullen in veel 

mindere mate de mogelijkheid hebben om keuzes te maken over de bediening en benadering van 

klanten. Zij zullen daarom met een lagere mate van volwassenheid op ECVM voldoende uit de voeten 

kunnen. Wel is het ook voor deze organisatie wel degelijk van belang inzicht te hebben in 

klantwinstgevendheid.  

 

Porter’s 

concurrentiestrategie 

Differentiatiestrategie:  Strategie van kostleiderschap:  

Omschrijving De differentiatie strategie is het 

differentiëren van het 

productenpakket, waardoor 

iets gemaakt wordt dat overal 

in de bedrijfstak als uniek 

wordt beschouwd. 

De strategie van het 

kostenleiderschap is erop 

gericht een algeheel 

kostenvoordeel te behalen in 

de bedrijfstak door 

schaalvoordelen, ervaring, 

kostenbeheersing, het 

vermijden van kleinschalige 

inkopers, etc. 

Benodigde klantwaarde 

inzichten 

Zowel strategisch, tactisch als 

operationeel.  

Diverse functionele gebieden: 

bijvoorbeeld ondersteuning 

van pricing en R&D 

beslissingen 

Strategische klantwaarde 

informatie en focus op het 

optimaliseren van processen 

door ondermeer het 

verminderen van 

klantspecifieke activiteiten. 

Figuur 10: Toelichting op de theorie van de concurrentiestrategie (Porter, 1992) 

Ontwerpprincipe 2: Het ambitieniveau bepaalt de benodigde inzichten 

Het ambitieniveau bepaalt vervolgens het type en de aard van de beslissingen die de organisatie wil 

ondersteunen met haar inzicht in klantwaarde: de verticale as van het groeimodel. Belangrijk hierbij is 

dat deze inzichten ook daadwerkelijk kunnen worden gebruikt door een manager. Denk hierbij aan 

verschillende soorten beslissingen (zie ook figuur 2):  

 Het verbeteren van klantwinstgevendheid door het optimaliseren van strategische prijsbepaling; 

 Verbeteren van verkoopeffectiviteit van marketingcampagnes door te focussen op inbound en 
outbound marketing activiteiten; 

 Verbeteren van efficiëntie van verkopen door het optimaliseren van marketing- & 
salesbudgetten; 

 Het verbeteren van de effectiviteit van onderzoeks- en ontwikkelbudgetten. 

Voor het ondersteunen van de verschillende typen managementbeslissingen zijn verschillende soorten 

analyses bruikbaar. Enkele voorbeelden worden in de volgende paragraaf verder uitgewerkt en 

omvatten: customer relevancy, whale curve, groeperen van klanten naar winstgevendheid en de 

Customer Lifetime Value matrix. Tevens kan hierbij gedacht worden aan ook in andere functies meer 

gebruikelijke analyses zoals trendanalyses, benchmark studies of proces analyses.  

  

Ontwerpprincipe 3: De benodigde inzichten bepalen de ECVM inrichting 

De complexiteit van de gebruikte methodologie, het gebruik van technologie, de organisatorische 

inbedding en cultuuraspecten, worden vervolgens bepaald door de gewenste klantwaarde inzichten. Dit 

betreft de horizontale as van het groeimodel, zie figuur 9. De combinatie van de elementen werken op 

elkaar in en versterken elkaar. De eerder genoemde elementen moeten daarom in balans zijn. Figuur 

11 verschaft inzicht in de kwesties die hierbij mogelijk aan de orde komen. 



 

 

 

Figuur 11: De vier elementen van de ECVM inrichting 

Door het volgen van de ontwerpprincipes geeft het groeimodel richting en structuur bij het toepassen 

van ECVM in de praktijk. 

 

De praktische invoering van ECVM in stappen 

Tot zo ver de theorie. De praktische invoering van ECVM volgt vervolgens een vijftal stappen: 

1. Assessment 

2. Modelleren van Customer Value 
3. Analyseren van Customer Value 
4. Opzetten en uitrollen van verbeterportfolio 
5. Monitoren en evalueren 

 

Figuur 12: De economic customer value management aanpak bestaat uit een vijftal stappen 

 

Stap 1: Assessment 

In de assessment fase worden de voorbereidingen voor het project getroffen. De betrokkenen worden 

geïdentificeerd en gemobiliseerd, de scope wordt vastgesteld en er wordt een eerste waarde analyse 

gedaan.  

De project voorbereiding bestaat uit het definiëren van de doelstellingen, het bespreken van 

sponsorschap, het vastleggen van de project team leden en diens rollen en last but not least, het maken 

van een eerste (tijds)planning. 

Het vastleggen van de scope moet vanuit meerdere invalshoeken ingestoken worden. Allereerst wordt 

de groep van klanten waar het project betrekking op heeft bepaald. Hierbij kan ook gedacht worden aan 

het beperken tot bepaalde product(groep)en, verkoopkanalen of markten (bijv. geografisch). Bepaal ook 

of het project zich alleen intern in de onderneming afspeelt, dan wel een deel van de supply-chain 

onderdeel is van de scope. De besluiten op deze gebieden moeten bij de betrokkenen worden 

voorgelegd en overeenstemming over worden bereikt om te komen tot een breed gedragen scope.  



 

 

 

Nadat de scope is vastgelegd wordt de uit te voeren ECVM strategie vastgesteld middels een analyse 

van de betrokkenen en de huidige situatie van de onderneming. Uit de ECVM strategie kan worden 

afgeleid welke inzichten benodigd zijn en dus beschikbaar moeten worden gesteld. Dit geeft een beeld 

van de “Future state”. Door een vergelijk van de huidige situatie met de “Future state” kan de impact op 

de organisatie worden geanalyseerd en het verbeterpotentieel beschreven worden.  

In de laatste stap van de assesment fase wordt een high level kosten en baten (toegevoegde waarde) 

analyse gemaakt, de analyse van de supply chain en “cost to serve” structuur maken hier ook 

onderdeel van uit. Er wordt afgesloten met de definitie van de methoden en technieken die bij stap 2, 

“Customer Profitability Modeling”, gebruikt gaan worden. 

 

Stap 2: Modelleren van Customer Value 

De tweede stap maakt een model dat gebruikt wordt voor het genereren van: 1. een overzicht van de 

huidige en toekomstige winstgevendheid van klanten en producten, 2. inzichten in klantspecifieke 

kosten en 3. Inzicht in het kostengedrag van de onderneming. Concreet betekent dit dat we een aantal 

stappen nemen om dit model te maken:  
1. De eerste stap in het modelleer proces is het komen to een breed gedragen “blueprint”. Deze 

“blueprint” bevat informatie over de (service-)kosten structuur, allocatie regels en structuur, 
proces en activiteiten model, klantspecifieke activiteiten, beschikbare resources en de drivers 
behorende bij de activiteiten en resources.  

2. Aan de hand van de beschikbare gegevens uit de “blueprint” wordt een model gemaakt. Dit 
model wordt later gebruikt om de huidige en toekomstige winstgevendheid van klanten en 
producten uit te rekenen.  

3. Na het afronden van het model is het van belang om de beschikbare data op kwaliteit te 
controleren en indien nodig op zoek te gaan naar meer / betere data. Juiste data is nodig om 
valide analyses te kunnen maken met het model.  

4. Gebruik de verzamelde data om de huidige (klant)winstgevendheid middels het ontworpen 
model te analyseren. Leg de bevindingen voor aan de betrokkenen. 

5. Bepaal samen met de experts een voorspellend model met betrekking tot kosten en sales 
ontwikkeling. 

6. Analyseer de toekomstige (klant)winstgevendheid aan de hand van de data voortkomend uit het 
eerder opgestelde voorspellende model.  

Bij het doorlopen van deze stappen zijn er een aantal probleempunten. Om te beginnen de 

beschikbaarheid van de data. Lang niet altijd kunnen de klantspecifieke kosten worden vastgesteld of is 

het moeilijk om data uit verschillende systemen te ontsluiten en te vergelijken met elkaar. Om dit euvel 

al in een vroeg stadium in kaart te brengen is het verstandig om helemaal in het begin een scan te 

maken van de datakwaliteit. Mocht de datakwaliteit tot problemen leiden dan is het een mogelijkheid om 

data te verzamelen via focused interviews, of om benchmark gegevens te gebruiken.  

Anderzijds is de nauwkeurigheid van de data een belangrijk punt. Veel organisaties hebben moeite om 

nauwkeurig marketing, distributie, technische, service of administratieve kosten toe te rekenen aan 

klanten. Toepassing van Activity Based Costing-principes is een mogelijkheid om kosten meer en beter 

toe te rekenen aan klanten. Veel organisaties hebben echter moeite met de grote tijdrovende ontwerp- 

en implementatietrajecten die ABC vaak met zich meebrengt. Onlangs introduceerde Kaplan een 

variant van ABC, „time-driven ABC‟ (Kaplan & Anderson, 2007), welke op deze markt inspeelt door zich 

te beperken tot twee variabelen: kosten en tijd. Door vervolgens de performance indicators die het 

resultaat zijn toe te voegen aan de prestatie-indicatoren van managers met behulp van Balanced 

Scorecard (Kaplan, 1997), wordt daarmee in de organisatie geborgd dat de organisatie ook actie 

onderneemt naar aanleiding van de informatie (groei op de verticale as).  

 

Stap 3: Analyseren van Customer Value 

In de derde stap worden de klanten geanalyseerd en indien mogelijk gesegmenteerd in herkenbare 

groepen. Bij het segmenteren van klanten kunnen verschillende soorten analyses worden gebruikt, 

enkele zijn: 
1. Groeperen van klanten naar winstgevendheid  
2. Whale curve: bijdrage aan winstgevendheid per klant 



 

 

3. Customer lifetime value matrix: relatie en winstgevendheid van klanten 
4. Customer relevancy: waarde van en voor de klant 

 

Deze analyses worden in de kaders op de volgende twee pagina‟s nader toegelicht. 

Bij het segmenteren kan worden aangesloten op reeds gehanteerde klantsegmenten binnen de 

organisatie, zoals indeling in klant(ontwikkel)groepen, omzetgrootte, geografische kenmerken, 

markt(ontwikkeling)karakteristieken of indelingen op basis van bepaald type klantgedrag (retentie, 

loyaliteit, ed.).  

Per individuele klant of  per segment wordt de (gemiddelde) economische waarde op klantniveau 

berekend. Door het vergelijken van individuele klanten dan wel segmenten kan inzicht worden 

verkregen aangaande de opbouw van kosten en omzet van bepaalde klanten en segmenten. Deze 

informatie speelt een cruciale rol in het identificeren van verbeterpotentieel.  Zo kan het bijvoorbeeld zijn 

dat een bepaalde leeftijdscategorie binnen het klantbestand relatief veel beslag legt op de service 

organisatie. Als dit bekend is kan worden uitgezocht waarom dit het geval is, hoe dit voorkomen kan 

worden en wat de economisch toegevoegde waarde van het verbeterproject is. 

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijke verbetergebieden van de verschillende segmenten is 

het verstandig om per segment doelen te stellen in termen van gemiddelde toegevoegde waarde per 

klant, maximale service kosten per klant of als % van de omzet, retention rate, etc. 

De indeling in groepen maakt het voor een onderneming gemakkelijker om strategische marketing 

issues te bespreken en er opvolging aan te geven. Denk hierbij aan acties gericht op het vergroten van 

de winstgevendheid van klanten zoals het geven van kortingen, maken van afspraken over 

afnamegrootte of het geven van prioriteit in de distributie aan de meest winstgevende klanten. Klanten 

kunnen wat betreft winstgevendheid in de volgende 4 groepen worden onderverdeeld: 

 Klant type 1 is het meest waardevol voor de organisatie. Ten aanzien van dit type klant zal gewerkt 
dienen te worden aan behoud ofwel loyaliteit, zodat deze niet in handen valt van concurrenten, dit 
kan de organisatie doen door specifieke acties ten behoeve van klantbinding op te starten. 

 Klant type 2 is een relatief dure „serviceklant‟, maar dit wordt goedgemaakt door de hoge 
brutomarge die zij realiseert. Hier ligt echter nog wel verbeterpotentieel. Vanuit de analyse kan je 
gaan kijken hoe je dergelijke klanten meer kostenefficiënt kan bedienen of dat je de tarifering aan 
dergelijke klanten kunt verhogen; 

 Klant type 3 genereert relatief lage marges, maar dito servicegraad. Verbeterpotentieel ligt dan ook 
met name aan de margekant: hoe kunnen er aan dit type klanten ook hoge margeproducten worden 
verkocht („cross selling‟).  

 Klant type 4 zijn in feite de minst aantrekkelijke klanten. Verbetering van dit type klant ligt op de 
combinatie van type 2 en 3 klanten: enerzijds dient de marge verhoogd te worden door ook andere 
producten met een hogere marge aan dergelijke klanten te verkopen en anderzijds dienen deze 
klanten meer kostenefficiënt te worden bediend. Een andere optie is het apart in rekening brengen 
van extra diensten bij klanten die er gebruik van maken.  

Er kunnen strategische redenen zijn om klant type 4 aan te houden. Een dergelijke klant kan mogelijk 

niet direct vervangen worden door een meer winstgevende klant of kan op termijn winstgevend worden. 

Als dit niet gerealiseerd kan worden zal de betreffende onderneming bereid moeten zijn om dergelijke 

klanten los te laten en haar resources aan andere klanten te alloceren, bedenk hierbij wel goed wat 

fixed, variable en sunk costs zijn. 

  

Whale curve: bijdrage aan winstgevendheid per klant 

Een analyse op klantwinstgevendheid en deze uiteen zetten in een whale curve geeft een 
organisatie een ander perspectief op welke klanten haar belangrijkste klanten zijn.  
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Customer lifetime value matrix: relatie en winstgevendheid van klanten 

Het afzetten van klantwinstgevendheid ten opzichte van de duur van de relatie met de klant 

levert inzicht in de lifetime value van de klant.  

 

 

Figuur 12: Door ook het tijdsperspectief in de ECVM analyse te incorporeren kunnen we ook aspecten 

zoals marktgroei, klantloyaliteit en klantretentie meenemen.  

 

Door ook het tijdsperspectief in de ECVM analyse te incorporeren kunnen we aspecten zoals 

marktgroei, klantloyaliteit en klantretentie meenemen. In dit kader zijn voor organisaties die 

klanten interessant die zowel trouw zijn als een goede winstgevendheid opleveren voor de 

organisatie. 
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Customer relevancy: waarde van en voor de klant 

Gupta (2006) segmenteert klanten met behulp van een matrix waarin de waarde van de klant voor de 
organisatie vergeleken wordt met de waarde van de organisatie voor de klant. De organisatie moet 
voor beiden oog hebben in de benadering naar haar klanten. Indien de organisatie zich alleen zou 
richten op het halen van het maximale rendement uit de klant, dan loopt de organisatie de kans 
ontevreden klanten te creëren die niet alleen weglopen, maar ook negatieve berichten verspreiden. 
Als de organisatie zich, aan de andere kant, alleen maar bezig houdt met meer toegevoegde waarde 
voor de klant te leveren, dan loopt de organisatie de kans de continuïteit van de onderneming in 
gevaar te brengen.  

 

1 Figuur 13: Managing Customers as Investments: The Strategic Value of Customers in the 

Long Run (Gupta & Lehmann, 2006) 

Over het bepalen van de waarde op de verticale as, de klantwaarde, is al veel gezegd. De dimensie 
vanuit de klant is echter nieuw en minstens zo lastig om te beantwoorden. Lofvers & Doornink (2002) 
schrijven: 'Voor de mediatranche houdt het Bureau voor Budget Controle bijvoorbeeld de omzetten 
bij van aanbieders van advertentieruimte, zodat zij weten wat hun klantaandeel is. Dit is slechts een 
indicatie voor de potentie, de share of wallet. Beter is om een combinatie van factoren te 
onderzoeken, waardoor je weet wat de klanten van je vinden. De waarde voor de klant moet namelijk 
voldoende zijn; anders lopen ze weg als ze een alternatief kunnen vinden of aangeboden krijgen.’ Het 
Customer Relevancy model (Crawford & Mathews, 2001) onderscheid 5 attributen van relevantie die 
bij iedere transactie van toepassing zijn: prijs, product, toegankelijkheid, service en product ervaring. 
De mate waarin op de attributen aan de verwachtingen van de klant wordt voldaan bepaalt de 
positionering op de horizontale as. 
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Stap 4: Opzetten en uitrollen van verbeterportfolio 

De op één na laatste stap gaat verder in op het verbeterpotentieel door het benoemen van Customer 

Value programma‟s of projecten. In de projecten wordt het verbeterpotentieel omgezet in concrete 

acties. De projecten kunnen zeer divers van aard zijn met verschillende doorlooptijden. Het gaat hierbij 

om specifieke acties op bijvoorbeeld het stimuleren van kostenbewust gedrag bij klanten.  

Waar het modelleren en analyseren van Customer Profitability vaak relatief generiek is krijgt het ECVM 

project vanaf het bepalen van verbeterprojecten een geheel eigen karakter. Dit betekent dat er een 

specifieke aanpak, methoden en technieken en diverse expertises nodig zijn. Toch zijn er een aantal 

algemene lessons learned ten behoeve van een effectief ECVM project: 

 

 Kwaliteit. Betrek in Fase 1 t/m 3 niet alleen procesbegeleiders, maar ook een multidisciplinair 
team van bijvoorbeeld marketing, sales, supply chain en finance. Probeer al in fase 1 de meest 
waarschijnlijke verbeterrichtingen vast te stellen, zodat je aanverwante functionele disciplines 
zoveel mogelijk vanaf het begin gericht kunt betrekken. Dit verhoogt de kwaliteit van de 
resultaten van het project. Deze ogenschijnlijke open deur blijkt in de praktijk telkens weer lastig 
in te vullen. 

 Verantwoordelijkheid. Concretiseer de verbeteracties aan de hand van een business case 
waarin vooraf de te verwachten toegevoegde waarde wordt berekend. De Business Case wordt 
in nauw overleg met de betrokkenen opgesteld door het programma of het project concreet te 
koppelen aan waardecreatie voor de organisatie. Hiermee wordt het verkrijgen van inzicht in de 
mogelijkheden van het project tevens gecombineerd met het creëren van commitment bij de 
betrokkenen. Niet onbelangrijk is gedurende en na afloop van het project het effect te bepalen 
door een benefit tracking methode. Stel hierbij ook concrete, meetbare „benefits‟ vast, waarvoor 
je expliciete commitment verkrijgt.  

 Gedragenheid. Zorg dat er in stap 2 en 3 een gezamenlijk beeld is ontstaan van 
verbeterpotentieel en prioriteiten, bijvoorbeeld aan de hand van een business case zoals 
beschreven in het voorgaande punt. Dit helpt in de gedragenheid van de uitkomsten. Niet alleen 
in vorig punt genoemde multidisciplinaire aanpak, maar ook sponsoring op het juiste niveau in 
de organisatie is hierbij essentieel. 

Nadat de verbeterprojecten geïdentificeerd en, aan de hand van business cases, onderbouwd zijn is het 

van belang om de onderlinge afhankelijkheid te bepalen en waar nodig projecten te bundelen onder één 

verbeter programma. Middels de ondersteuning van een “Program Management Office” kunnen dan de 

definitieve projectplanningen worden opgesteld en de uitvoering hiervan worden ondersteund. Door het 

gebruik van de benefits logic, die gekoppeld is aan de business cases, kan bekeken worden of de 

verbeteringen tot de gewenste resultaten leiden.  

Stap 5: Monitoren en evalueren 

Zoals in stap vier al benadrukt is, is het van belang dat er aan de verbeterprojecten (en dus business 

cases) meetbare evaluatie criteria verbonden worden. Dit gebeurt vaak door het vaststellen van KPI‟s 

die met een bepaalde regelmaat gerapporteerd worden zodat de voortgang goed te monitoren is. Naast 

de rapportagecyclus kan ook een KPI dashboard worden gemaakt waar op elk moment de huidige 

stand van zaken, met betrekking tot het bereiken van het verbeter potentieel, beschikbaar is. Indien de 

waarden van de KPI‟s afwijken van de verwachting die geschept is in de planning, moet worden 

uitgezocht  wie voor deze KPI verantwoordelijk is/zijn waarom de afwijking heeft plaatsgevonden en wat 

voor acties er ondernomen dienen te worden. 

De stappen zijn iteratief en moeten periodiek worden herhaald. Markt- en klantsegmenten moeten na 

een periode opnieuw worden gevalideerd en customer value programma‟s geherdefinieerd. De mate 

waarin de stappen worden herhaald hangt af van de business context en strategie. Toch is het 

verstandig om ook de ambitie van tijd tot tijd tegen het licht te houden en vanuit deze intentie de 

inzichten en inrichting opnieuw af te leiden. Afhankelijk van de ambitie kan de ad hoc analyse worden 

aangevuld met periodieke informatievoorziening voor operationele of tactische beslissingen. Economic 

customer value management blijft zo een levend onderwerp dat meebeweegt met de organisatie en 

flexibel inspeelt op veranderende ontwikkelingen.  

 

Effectief ECVM zit hem in balancering en finetuning 



 

 

Economic customer value management is niet beperkt tot de financiële of marketingdiscipline maar is 

organisatiebreed en verdient daarom aandacht op verschillende niveaus en in verschillende functies 

van de organisatie. Organisaties die in staat zijn ECVM effectief in te voeren onderscheiden zich door 

de mate waarin zij in staat zijn inzichten te verkrijgen en deze inzichten te gebruiken in de 

bedrijfsvoering. Het Customer Value Maturity model kan organisaties helpen bij het bepalen van de 

ambitie en de potentie van klantwaarde. De fit tussen de ECVM-ambitie met strategie, doelstellingen en 

organisatiekenmerken bepaalt de toegevoegde waarde van Economic customer value management. 

Daarbij is het verkrijgen van klantwaarde inzichten te splitsen in vier deelaspecten: de gebruikte 

methodologie, het gebruik van technologie, inbedding in organisatiestructuur en cultuur. De integratie 

van klantwaarde inzichten is te onderscheiden in twee deelaspecten: functionele gebieden en het type 

managementbeslissingen dat wordt ondersteund. Organisaties die zich bezig houden met ECVM 

analyseren klantwaarde, segmenteren markten en klanten om vervolgens programma‟s te formuleren 

om ECVM-verbeterpotentieel te realiseren. Daarbij laat het groeimodel zien dat organisaties die in staat 

zijn ECVM effectief in te voeren zich onderscheiden door de mate waarin zij in staat zijn inzichten te 

verkrijgen en deze inzichten te gebruiken in de bedrijfsvoering. 
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