
Breng je huidige 
situatie in kaart

ADDCOMM

Teken je huidige klantreis uit, van begin tot eind.

Breng al je systemen en de (on)mogelijkheden in kaart.

Maak inzichtelijk welke data je nu gebruikt.

Weet wat je via welk kanaal verstuurt; van print, 

mail en sms tot social media.

Ken de wetgeving! Is deze van invloed op jouw proces?

DIGITALISEER
JOUW KLANTCOMMUNICATIE

1TIP

Breng de gewenste
situatie in kaart2TIP

Teken de ideale klantreis uit die inspeelt op de 

wensen en behoeften van jouw klant.

Zorg ervoor dat je de juiste informatie en data uit 

je systemen kunt halen. 

Doe intern onderzoek: ga in gesprek met jouw medewerkers.

Breng in kaart hoe klanten hun communicatie 

willen ontvangen.

Welke handmatige processen kan je elimineren?

5 tips om nu echt te starten met digitale klantcommunicatie



Hoe kom je van de huidige naar de gewenste situatie? 

Maak een overzicht met alle kansen en risico’s, maak een 

top 10 van je quick wins en bepaal je prioritering. 

Wendbare organisatie Tevreden klanten Efficiency Kostenbesparing

Ben jij al gestart met digitale klantcommunicatie? Dit levert het je op!

    STAP 1.           STAP 2.           STAP 3.           STAP 4.            STAP 5.
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Verreik je data met digitale gegevens, zo verbeter je de datakwaliteit.

Voeg nieuwe (digtale) kanalen toe aan je communicatieproces, 

zodat je iedereen bereikt.

Koppel kanalen aan elkaar, zodat ze in verbinding staan met elkaar.

Automatiseer handmatige processen.

Maak een
stappenplan3TIP

Start klein, maar 
begin met digitaliseren4TIP

Zoek naar een low code no code platform: één 

oplossing waarin je alles kan integreren.

Werk vanuit 
één platform5TIP

Heeft jouw organisatie hulp nodig bij het digitaliseren 

van jouw klantcommunicatie? Neem dan contact op 

met Anne-Fleur van der Veen. Zij helpt je graag bij het 

in kaart brengen van de huidige en gewenste situatie, het 

maken van een stappenplan en het daadwerkelijk 

digitaliseren van jouw klantcommunicatie. 

Anne-Fleur van der Veen
         

            afvdveen@addcomm.nl

            06-83-24 71 94

Plan een afspraak

https://www.addcomm.nl/afspraak-inplannen/
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