
Deze whitepaper geeft je inspiratie om je activiteiten te stroomlijnen en
productiviteit te verhogen zodat je kosten kunt besparen en jouw omzet en
werkplezier kunt verhogen.
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Staan jouw
klantgegevens
nog steeds in
Excel?
Gekscherend zeg ik weleens: “De slechtste 
CRM-software ter wereld is Excel.” Excel is er
gewoonweg niet voor bedoeld. Tuurlijk, je kunt er
klantinformatie en contactgegevens in kwijt of er je
offertes in opslaan, maar dat is het dan ook.
 
Excel stuurt je geen notificatie om je te herinneren
aan de verjaardag van jouw klant, een te plegen
telefoontje naar aanleiding van een gestuurde
offerte of een bedankje na de succesvolle afronding
van een opdracht. Het is ook onhandig om bijlages
te bewaren bij een specifiek contact, relaties te
analyseren of een nieuwsbrief te sturen naar een
groep binnen je bestand.
 
Een goede CRM-applicatie kan dit allemaal wel. Dat
scheelt tijd, energie en een hoop onnodige zorgen. 
 
Slim gebruik van klantgegevens en een CRM-
applicatie kunnen je omzetgroei en
kostenbesparingen opleveren. Hoe je moet
beginnen en wat je kunt doen met een maatwerk
CRM-applicatie, vertel ik je graag in deze whitepaper.
 
Gilbert van Wingerden 
Software- & CRM-specialist 
en oprichter Bro-Motion



Waar begin je?
Op een dag word je wakker en denk je: “Dit moet
anders, werken met Excel als CRM werkt voor mij
niet, alleen waar moet ik beginnen?” Ik kan me dat
goed voorstellen. Er zijn zoveel CRM-applicaties
beschikbaar met veel mogelijkheden. Maar als je je
eenmaal realiseert dat je dingen anders wilt
aanpakken en ziet welke kansen je dit biedt, word je
misschien zelfs optimistischer dan je ooit bent
geweest!
 
Begin met de volgende stappen:
 
Stap 1: Begin met een strategie
CRM is meer dan alleen goede software. Het is een
onderdeel van een totaalstrategie die processen in
kaart brengt en gebruikers, afdelingen, disciplines
en boodschappen bij elkaar brengt. Geen bedrijf is
hetzelfde en geen product, visie, doelstelling of
werkwijze is gelijk. Wat maakt jouw bedrijf uniek en
welke klanten passen daarbij? En welke middelen zet
je in om ze te bereiken?
 
Stap 2: Breng de gewenste
functionaliteiten in kaart
CRM-applicaties beschikken over veel
functionaliteiten, maar heb je deze ook
daadwerkelijk allemaal nodig? Een complexe
applicatie is vaak niet nodig, onnodig duur en vaak
zelfs nadelig voor de gebruiksvriendelijkheid.
Vergeet ook niet te bekijken in hoeverre de CRM-
applicatie nog is aan te passen aan jouw wensen.



Waar begin je?
Stap 3: Integreert het goed met andere
systemen?
Om een CRM-applicatie zo goed mogelijk te
gebruiken binnen jouw bedrijf is het belangrijk om
de applicatie te koppelen met andere systemen,
zoals bijvoorbeeld Exact. Zo krijg je alle belangrijke
data in het systeem en heb je een compleet
klantbeeld. 
 
Stap 4: Is de CRM-applicatie gebruiksvriendelijk?
Een CRM-applicatie moet overzichtelijk en fijn zijn
om mee te werken. Gebruiksvriendelijkheid is één
van de belangrijkste aandachtspunten. Want als een
CRM-applicatie niet fijn en intuïtief werkt, zullen jij
en jouw collega’s er niet mee werken. Een CRM-
applicatie moet duidelijk en eenvoudig te gebruiken
zijn op alle devices (computer, laptop, tablet en
smartphone).
 
 
Breng alle bovenstaande stappen in kaart en laat je
adviseren welke CRM-applicatie volledig is
afgestemd op jouw specifieke bedrijfssituatie,
wensen en behoeften.



BroBase CRM

Er zijn veel CRM-applicaties beschikbaar en daardoor is de keuze
groot. Dit zijn allemaal standaard applicaties die vaak voldoen

aan de eisen van bepaalde mensen. Maar bij elk van deze
systemen zit je vast aan beperkingen die de software met zich
meebrengt, je bent afhankelijk van hun updates en het format

dat zij jou geven.

Jouw bro in business



Maatwerk
software die zit
als een maatpak
Je wilt jezelf onderscheiden en daarom is jouw bedrijf
anders dan andere bedrijven. Je hebt je eigen
processen, ideeën en doelen. Hoe fijn is 
het dan dat de CRM-applicatie die dit moet
ondersteunen precies is afgestemd op jouw
werkwijze, klanten en medewerkers? Dan kun
je jezelf pas echt onderscheiden én efficiënt
en slim werken. Uiteindelijk moet software je
dag gemakkelijker maken, niet moeilijker. 
Onze maatwerk applicatie BroBase CRM 
doet dat voor je.



De voordelen 
van maatwerk
software
Jouw wensen zijn leidend
BroBase CRM geeft jou precies wat je wilt en alleen
dat wat je nodig hebt. Wil je wel of geen uitgebreide
dashboards, wil je meldingen ontvangen via
WhatsApp of heb je meer behoefte aan een
marketingtool? Je betaalt niet voor onnodige
functionaliteiten die je toch niet gaat gebruiken.
 
Concurrentievoordeel
Je hebt je eigen ideeën en manier van werken
waarmee jouw bedrijf zicht onderscheidt van de
rest. Met de BroBase CRM-applicatie kun je unieke
functionaliteiten laten inbouwen die jouw werkwijze
en klantbenadering ondersteunen. 
 
Efficiëntie
Applicaties zijn erop gericht om werkzaamheden te
automatiseren. Met BroBase CRM richt je dit op de
meest efficiënte manier in, passend bij jouw bedrijf.
Je kunt gemakkelijk systemen aan elkaar koppelen
om nog sneller en slimmer te werken.
 
Toekomstbestendige software
Je wilt niet beperkt worden in je doelen of
serviceniveau door applicaties die net niet kunnen
wat jij wilt. BroBase CRM groeit en ontwikkelt met je
mee. Veranderen jouw behoeften? Dan is de
applicatie gemakkelijk en snel aan te passen.
 
 



 

De maatwerk
BroBase applicatie
kan je vergeli jken
met een Italiaans

maatpak.  Het sluit
perfect aan,  zit  mooi

en voldoet aan al
jouw wensen.

G I L B E R T  V A N  W I N G E R D E N



De voordelen van
BroBase CRM

Weet precies wie je wanneer moet mailen of bellen
Houdt bij wat je hebt afgesproken met jezelf, jouw
klanten en het team
Stuurt je een notificatie als een klant jarig is
Zorgt dat je geen offerte vergeet om na te bellen
Laat weten welke relaties interessant zijn
Plaatst (automatisch) content op social media
Laat jouw connecties weten dat je aan ze denkt
Geeft je een duidelijk beeld van jouw bestand
Zorgt dat je saleswerkdag gestructureerd is
Aanvragen via de website komen binnen in
BroBAse CRM om direct op te volgen
Geeft een dashboard en rapportages over jouw
vorderingen
Ontvang wekelijks tips over CRM en klantgericht
ondernemen

Bevooroordeeld? Natuurlijk!
Misschien denk je nu: natuurlijk adviseren ze op
maat gemaakte CRM-software. En ja, je hebt gelijk…
dit is ons werk, onze dienst. Hier geloven wij volledig
in. En als we dan ook nog zien hoe onze klanten
slimmer en fijner werken én zich beter kunnen
onderscheiden van de concurrent door onze
software, dan worden we daar gewoon blij van. Dan
willen we dit delen met de wereld en voor meer
organisaties doen.
 
 



Het begint met een
Bro-Talk, een deskundig 

CRM-advies zonder
kosten

 

Tijdens een Bro-Talk (op locatie of via Skype) vertel ik je meer over CRM (wat zijn de
actuele ontwikkelingen en mogelijkheden) en verdiep ik mij in jouw organisatie. Ik denk
met je mee en geef je advies over de stappen die je kan nemen om slimmer online te

werken met een CRM-applicatie. 
 

Wil je weten hoe ik jou kan ondersteunen om jouw bedrijf nog succesvoller te laten
werken? Stuur mij een e-mail (gilbert@bromotion.nl) of bel mij op 06 - 12 50 96 20.



Over Gilbert
van Wingerden

Sinds 1999 ontwikkel ik met 
Bro-Motion (voorheen
WebActive) softwareapplicaties
en help ik bedrijven met
digitalisering.
 
Technologie verandert ons leven
en de manier waarop wij werken.
Ik vind het belangrijk dat
bedrijven zich daarin verdiepen.
Zodat ze de juiste keuzes maken
voor de toekomst. 
 
Ik ben een software- & CRM-
expert die vooruitdenkt met
technologie en ik inspireer
mensen graag om aan de slag te
gaan met dingen die komen, om
nu stappen te zetten in de
digitale transformatie zodat jij als
organisatie wendbaar blijft.
 
Klantgerichtheid en
menselijkheid met de inzet van
de juiste software, daar sta ik
voor. Ik geloof in succes door
aandacht. En in slimmer werken:
makkelijker en vooral leuker.



Over Bro-Motion
 

De wereld verandert razendsnel. Bedrijven die zich blijven ontwikkelen hebben de
grootste kans op succes. Bro-Motion ziet verandering niet als een obstakel maar als
een grote kans op succes. Het is belangrijk om in beweging (motion) te blijven als
bedrijf. 
 
Bij Bro-Motion kennen we de grenzeloze mogelijkheden van informatie- en
communicatietechnologie en geloven we dat slimme, vooruitstrevende
softwaretoepassingen voor veel organisaties hét verschil kunnen maken.
 
Bro-Motion geeft je voorsprong
Wij zijn een Bro in business, een strategische partner die bedrijven adviseert en
begeleidt bij digitalisering. Bro-Motion geeft advies, ontwikkelt handige
softwaretoepassingen en geeft tips om mensen en bedrijven efficiënter en slimmer
(online) te laten werken.
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