
Kies de juiste bedrijfssoftware: 
ERP vs CRM



Voor we 
beginnen...

● Maximum 1 uur
● On demand beschikbaar
● Interactief

○ Kijkersvragen
○ Polls



Agenda ● Belang van digitale transformatie
● Basis ERP
● Basis CRM
● Impact voor werknemers
● De menselijke component



Bedrijven 
moeten 
groeien



2 manieren 
om groei te 

realiseren

Meer omzet

Minder kosten



3 groei-
strategieën

● hogere prijzen rekenen
je prijst jezelf uit de markt

● grotere aantallen verkopen
marketingbudget moet stijgen

● efficiëntie verhogen
automatisatie en 

digitalisering



Hoe drukken 
CRM en ERP 

de kosten? ● CRM: klanten behouden door tevredenheid

● ERP: kosten drukken door automatisatie



POLLvraag Poll 1: Op je huidige job gebruik je 
dagelijks:

● ERP

● CRM

● Ik gebruik geen van beide





POLLvraag: 
de 

resultaten

Poll 1: Op je huidige job gebruik je 
dagelijks:

● ERP

● CRM

● Ik gebruik geen van beide





Wat is 
ERP?

Enterprise Resource Planning

● Ruggengraat van de onderneming

● Opgebouwd rond datagroepen 
(masterdata)

● Dashboard op maat



Hoe 
werkt 
ERP?

● Transacties en bijhorende docs zijn 
de verbindende schakel

● Grote mate van automatisatie

● Worden ingesteld adhv vastgelegde 
bedrijfsprocessen



Zorg voor 
de juiste 

start



Bedrijfs-
processen



ERP iets 
voor mijn 

bedrijf?

Nadelen:

● Redelijk duur
● Processen moeten worden aangepast, of 

extra kosten
● Implementatie is niet vanzelfsprekend
● Data moet worden overgezet



ERP iets 
voor mijn 

bedrijf?

Voordelen:
● Data moet maar één keer ingevoerd
● Knelpunten in de onderneming komen naar 

boven (Insights)
● Voorraden kunnen kleiner en goedkoper
● Betere communicatie
● Personeel kan door efficiëntiewinst bezig zijn 

met taken die meer opleveren voor het bedrijf



ERP markt-
aandeel

Poll 2: Met welk pakket heb jij in het 
verleden het meest gewerkt?

● SAP 
● Microsoft
● Bedrijfseigen pakket
● Andere
● Ik heb nog nooit met een ERP pakket gewerkt



ERP markt-
aandeel: 

resultaten

Poll 2: Met welk pakket heb jij in het 
verleden het meest gewerkt?

● SAP 
● Microsoft
● Bedrijfseigen pakket
● Andere
● Ik heb nog nooit met een ERP pakket gewerkt



ERP 
Samengevat ● Bedrijfsinformatie wordt centraal beheerd en 

kan door het hele bedrijf gebruikt worden.

● Respect voor bedrijfsprocessen (correct 
definiëren)

● Uitstroom van kennis wordt gelimiteerd

● Optimalisering door rapportering

● Kies bewust het goede moment voor 
implementatie!





Wat is 
CRM?

Customer Relationship Management

● Relatie met de klant staat centraal

● Relevante info over klant en 

klantencontacten

● Mogelijkheid tot genereren van documenten 



De klant 
staat 

centraal



Klantgericht 
ondernemen

Klantgericht 
ondernemen

Je klant 
beter 

begrijpen

De klantervaring 
bewust ontwerpen

De eerste lijn beter 
wapenen

Meetbare 
gegevens

Voort-
durende 

verbeterin
g

De klant 
staat 

centraal
=

Customer 
centricity



Ken je 
klant



De juiste 
info op het 

juiste 
moment op 

de juiste 
plaats



Impact 
CRM

Deelgebieden waar CRM het meeste 
impact op de groei van het bedrijf heeft:



Welk 
pakket is 

het 
meest 

geschikt?

Denk vooral aan:

● Gebruiksgemak
● Taken plannen
● Data snapshot
● Integratie met bestaande systemen en e-

mailing



CRM markt-
aandeel

Poll 3: Met welk pakket heb jij in het 
verleden het meest gewerkt?

● SAP 
● Microsoft
● SalesForce
● Andere
● Ik heb nog nooit met een CRM pakket gewerkt



CRM markt-
aandeel: 

resultaten

Poll 3: Met welk pakket heb jij in het 
verleden het meest gewerkt?

● SAP 
● Microsoft
● SalesForce
● Andere
● Ik heb nog nooit met een CRM pakket gewerkt



CRM 
samengevat

● Ideale ondersteuning voor klantgericht 

ondernemen

● Klantgegevens centraal beheerd

● Grote veelzijdigheid in toepassingen

● Integratie met ERP, webshop, andere 

toepassingen



Wat 
betekent 

dit voor U?



De wereld 
wordt 
steeds 
sneller 

digitaal



De 
menselijke 

troef



De eeuwige 
studenten-
mentaliteit



Vragen?



Samenvatting ● Impact van digitalisering

● Basis ERP en CRM

● Menselijke meerwaarde

● Levenslang leren



Smaakt 
naar 

meer

Online cursus: 
Bedrijfsprocessen digitaal beheren met ERP
Kennismaking met CRM
Workshop:
Workshop CRM: navigatie en accountbeheer

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/800793/cursus/159749/Bedrijfsprocessen_digitaal_beheren_met_ERP__introductie-online
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/800863/cursus/172255/Kennismaking_met_CRM-online


Bedankt voor jullie 
aandacht.
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