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Samenvatting
Fondsenwervende organisaties ontlenen hun bestaansrecht aan de toestroom van
financiële middelen. Naast subsidies van de overheid vormen donaties en giften een
belangrijke inkomstenbron. Deze financiële middelen stelt de fondsenwervende
organisatie in staat om haar doelstellingen te realiseren. Hoe beter het inzicht in alle
onderlinge relaties (collectant, vrijwilliger, donateur, major donor) hoe beter de
organisatie in staat is om op persoonlijk niveau te communiceren. Communicatie op
maat, en op het hart van de donateur, betekent (nog meer) doelgerichte fondswerving
en campagnemanagement. Om dit te realiseren is een goed werkend CRM systeem
noodzakelijk.
Uit onderzoek blijkt dat CRM software binnen fondsenwervende organisaties veelal
verouderd is of het bestaat uit deeloplossingen die niet op elkaar aansluiten. Korte
termijn oplossingen zijn jaren geleden doorgevoerd om in te kunnen spelen op nieuwe
ontwikkelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de integratie van donaties via de website
of reacties via Social Media. Hoe meer deeloplossingen, hoe meer systemen, hoe groter
de kans op fouten. Fouten zoals het te vaak of verkeerd benaderen van donateurs. Of
major donors die te weinig aandacht krijgen. Segmentatie is het sleutelwoord. Dit lukt
alleen wanneer alle relaties, netwerken, donatiepatronen inzichtelijk zijn.
Met het juiste CRM systeem kan een eenmalige gift omgezet worden naar een
levenslange binding met de fondsenwervende organisatie. Ongeacht de grootte van de
gift of de manier van doneren, wordt inzicht in donateurs verkregen. Inzicht dat
fondsenwervers in staat stelt campagnemanagement op de juiste manier toe te passen.
U weet wat u wanneer kunt vragen en op welke manier. De maatwerkbenadering wordt
beloond door binding met het fonds/goede doel.
Kies voor zekerheid op de lange termijn. Kies voor een gedegen en flexibel CRM systeem
dat de strategie ondersteunt, in plaats van tegenwerkt. Creëer kansen in een moeilijke
markt voor fondswerving. Lees meer in dit Whitepaper over de segmentatie van relaties,
databasemarketing, informatiemanagement door eenvoudige rapportages, analytische
CRM, effectief campagnemanagement, CRM integratie met bestaande systemen en welke
eisen dit stelt aan het CRM pakket en de CRM dienstverlener.
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1. CRM voor Fondswerving
Profit organisaties streven andere doelen na dan fondsenwervende organisaties. Een
profit organisatie heeft klanten, een fondsenwervende organisatie heeft donateurs en
vrijwilligers. Een organisatie met winstoogmerk stuurt facturen. Een fondsenwervende
organisatie verwerkt donaties, giften en automatische incasso’s. Het CRM systeem is dus
verschillend. De inzet van marketing voor fondsenwervende campagnes zou anders
moeten zijn, omdat relaties van fondsenwervende organisaties veel verschillende rollen
kennen, dit betekent een complexe segmentatie van de relatie. De praktijk wijst vaak
anders uit. Fondsenwervende organisaties hebben in het verleden vaak gekozen voor
standaard CRM oplossingen en doen daarmee concessies aan hun CRM wensen, waardoor
complexe segmentaties niet gemaakt kunnen worden.
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1.1 Centraal beheer fondsenwervende campagnes
Er zijn tal van fondsenwervende campagnes die continu lopen. Denk aan charimailings
(papier en digitaal), evenementen, collecten, nalatenschappenwerving en digitale
giftverzoeken. Dit betekent dat campagnes eenvoudig centraal beheert dienen te
worden. Simpelweg om de reden dat donateurs persoonlijke aandacht willen ervaren en
op het juiste moment benaderd willen worden. Dit is alleen mogelijk wanneer u op maat
communiceert. Dit draagt bij aan de binding met het goede doel en het bijhorende
donatiegedrag.
1.2 Gewenste CRM functionaliteit voor fondsenwervers
Het CRM systeem moet het kloppend hart zijn voor effectieve fondswerving. Bij voorkeur
op maat. Zodat het CRM systeem geheel aansluit op de eigen processen en alle relevante
informatie per type relatie inzichtelijk is. Beschikbare informatie moet makkelijk te
ontsluiten zijn door een eenvoudige selectie. Hierdoor is communicatie op maat
makkelijk te realiseren, kan de juiste boodschap op het goede moment naar de juiste
persoon worden verzonden. Uitgangspunt hierbij is dat de campagnes zelf in-house
gemaakt worden door een (opgeleide) medewerker. Mocht die persoon niet aanwezig zijn
dan kan een betrouwbare CRM partner deze taken overnemen en ontzorgen.
Welke functionaliteiten zou het CRM systeem voor fondsenwervers idealiter moeten
hebben?
• Centraal beheer van diverse campagnes zoals:
• Werving nieuwe donateurs. Externe bestanden inlezen ten behoeve eenmalige
marketing acties. Bij eerste gift wordt de nieuwe donateur meteen toegevoegd
aan het kernbestand;
• Workflows voor onder andere een welkomstroutine, een bedankroutine en het
beheren van uitzonderingen (bv nog niet betaalde toezeggingen of afhandeling
van klachten);
• Nieuwsbrieven
(charimailings),
complete
integratie
met
email
marketing
programma’s;
• Geavanceerde selectiemogelijkheden, op basis van alle informatie uit de database: bv
giftgedrag, RFM-waarden, response op vorige campagnes, profielen, geografie of
sociaal-demografische gegevens;
• Bestanden kunnen eenvoudig geïmporteerd en ontdubbeld worden;
• Gedefinieerde rapportages en analyses, zoals donateursstatistieken, campagne
resultaten, giftenanalyse en incasso-overzichten;
• Het vastleggen van eenmalige en periodieke toezeggingen;
• Complete fondswerfhistorie;
• Voor potentiële major donors kunnen kansen (opportunities) beheerd worden;
• Beheer notariële akten, zowel werving als voor beheer;
• Nalatenschappen beheer, zowel voor werving als voor afwikkeling. Ondersteuning van
acties met hierbij actiehouder en diverse teamleden, met koppeling giften
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1.3 Aandacht en emotionele fondswerving
Er zijn onderzoeken genoeg die benadrukken dat de eerste voorwaarde voor succesvolle
direct marketing “aandacht” is. Als een (chari)mailing onvoldoende aandacht trekt,
verdwijnt die zonder gelezen te worden in de prullenbak. Natuurlijk moet ook de vorm
(=attractiviteit) en de inhoud (=aanbod) aanspreken. Schiet de marketing actie volledig
de plank mis, dan trekt de actie geen aandacht en worden er met de actie minder
donaties ontvangen.

bron: PostNL gebaseerd op onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen

Daarnaast is één van de laatste ontwikkelingen in de branche het ‘emotioneel
fondsenwerven’. Dus hoe beter het hart van de donateur/gever/sponsor geraakt wordt
met een marketing actie, des te eerder dit hem aanzet tot actie voor het goede doel. Ook
het goed inzetten van bestaande netwerken levert een directe bijdrage aan friendraising.
Om dit alles te realiseren is doelgroep segmentatie nodig.
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1.4 Doelgroep segmentatie
Het raken van het hart van de donateur en het trekken van de aandacht op de juiste
manier heeft alles te maken met een goed gevulde CRM database. Is deze niet of slecht
gevuld, dan is segmentatie op relaties en/of rollen onmogelijk. De marketing acties
worden wel gedaan, maar leveren onvoldoende rendement op en kunnen zelfs schade
aanrichten aan de loyaliteit van de donateur.
De CRM database zit vol met waardevolle informatie (mits goed ingevoerd). Alle relaties
zijn hierin vastgelegd: van organisaties en huishoudens tot individuen. Per relatie is het
tevens mogelijk om rollen, zoals vrijwilliger, donateur, sponsor, collectant etc., te
definiëren. Grote volumes moeten makkelijk en snel in één keer aangepast kunnen
worden. Het importeren en exporteren van externe bestanden ten behoeve van een
eenmalige marketing actie moet met een eenvoudige handeling gedaan kunnen worden.
Alles draait hierbij natuurlijk om het eenvoudig invoeren en beheren van die gegevens.
Het spreekt voor zich dat deze informatie alleen waardevol is als deze juist bewerkt en
ingezet wordt. Vrijwilligers benaderen met een mailing voor donatie net na het uitvoeren
van de collecte kan desastreus zijn.

De volgende zaken zijn belangrijk voor het 360o beeld van een relatie ten behoeve van
de segmentatie:
• Onderscheid tussen personen, huishoudens en organisaties;
• Registratie van één of meerdere rollen bij een persoon (vrijwilliger, sponsor,
donateur, collectant etc.) met bijbehorende informatie;
• Geavanceerde zoekmogelijkheden op alle beschikbare velden;
• Overzichtelijke en aanpasbare relatiekaart;
• Complete invoervalidaties (postcode, KvK-nummer, BSN-nummer, Bankrekening
nummer etc.);
• Bij invoer nieuwe relatie automatische controle of deze relatie al bestaat;
• Gebruik maken van postcodedatabase / stratenregister;
• Automatische aanhef op basis van geslacht en titel;
• Meerdere adressen, telefoonnummers, e-mail adressen en bankrekeningnummers;
• Koppeling met social media accounts (in kader van emotionele binding);
• Extra profielen toe te voegen: zoals voorkeuren, interesses of expertises;
• In te stellen communicatiewensen, zoals medium en frequentie;
• Ontdubbelen van relaties, met behoud (historie)gegevens;
• Zelf aanmaken van informatie entiteiten en vrije velden;
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•
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•

Vastleggen alle contactmomenten, zoals e-mail, telefoon, taken, agenda-afspraken.
Acties komen automatisch in de to-do lijst voor de juiste gebruiker;
Alle historische mutaties van relaties blijven bewaard;
Klachtenadministratie en –afwikkeling;
Snelle invoerschermen voor bulkverwerking, zoals voor adresmutaties, verwerken
van machtigingen en verwerking van post retouren.

Dit alles maakt segmentatie op bijvoorbeeld giftgedrag, online clickgedrag, profielen,
RFM-waarden, geografie of sociaal-demografische gegevens mogelijk.

RFM Waarde
Recency = wanneer voor het laatst gedoneerd?
Frequency: hoe vaak?
Monetary: hoeveel?
Inzicht in deze drie indicatoren levert stijging van donaties op en helpt om
kostenbesparing door te voeren in mailings. De RFM waarde helpt bij het identificeren
van de donateurs die uw missie een warm hart toe dragen, zodat u doelgericht
campagne kunt voeren met hogere respons met hogere giften.

	
  

Whitepaper CRM voor fondsenwervende organisaties

7

	
  

2. Analytische CRM
De ingevoerde data is een schat aan informatie. Het is de sleutel tot het verhogen van de
donateursloyaliteit en daarmee zijn donatiegedrag. Analytische CRM evalueert gegevens
die ingevoerd zijn in de CRM applicatie. Door inzicht in de relatie – bijvoorbeeld op
donateursniveau – kan gebouwd worden aan het versterken van de binding op de
langere termijn.
Te vaak liggen de analytische processen en procedures bij de verantwoordelijkheid van
de IT-afdeling. Met als gevolg dat deze schat aan informatie niet (of beperkt)
beschikbaar is voor anderen afdelingen. Door te kiezen voor analytische CRM en dus een
methodische evaluatie tool krijgt iedereen binnen de organisatie praktische rapporten tot
zijn beschikking. Deze rapporten – op maat ingericht – bieden concrete overzichten die
snel geïnterpreteerd kunnen worden en dienen als objectieve basis voor besluitvorming
om fondswerving en campagnes mee aan te scherpen.
Geïntegreerde analyse functionaliteit bieden multidimensionale mogelijkheden, drill-down
en drill-through mogelijkheden, en dus snelle, op maat gemaakte rapporten.
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3. Organisatorische entiteiten
Voor iedere organisatie die te maken heeft met regionale vrijwilligers en/of een
collecteorganisatie is het van belang dat er binnen het CRM systeem een indeling
gemaakt kan worden van de organisatorische entiteiten. Denk hierbij aan provincies,
regio’s, gemeenten, wijken en buurten. Omdat elke vrijwilligersorganisatie weer anders
georganiseerd is, is het belangrijk dat de CRM software kan omgaan met een flexibele
indeling van deze entiteiten.
3.1 Flexibel inrichten van organisatorische entiteiten
Elke fondsenwervende organisatie werkt met vrijwilligers. Vrijwilligers die zich op vele
manieren inzetten voor het werven van gelden dan wel het verstrekken van informatie.
Van collecte of een lokaal evenement tot het organiseren van trainingen. Al deze
activiteiten worden door lokale vrijwilligersorganisaties ontplooid. Een lokale
vrijwilligersorganisatie opereert als een aparte entiteit ook wel een zelfstandig werkend
orgaan genoemd.
Binnen een zelfstandig werkend orgaan is het van belang om te registeren hoe de
organisatie
structuur
is
opgebouwd,
waardoor
duidelijk
wordt
waar
verantwoordelijkheden liggen. Daarnaast voert de vrijwilligers organisatie binnen
sommige goede doelen organisaties een zelfstandig financieel beleid, waarover de
entiteiten verantwoording af moeten leggen aan het hoofdkantoor.

Buiten de verantwoordelijkheid en financiële verantwoording draagt het registreren van
organisatorische entiteiten ook bij aan het inzichtelijk maken of er voor een evenement
of een collecte voldoende capaciteit, in de vorm van vrijwilligers en personeel, aanwezig
is. Bij de inrichting van het CRM pakket is het essentieel de functionaliteiten voor
organisatorische entiteiten op maat in te richten. Hiervoor dient het CRM systeem de
volgende functionaliteit te ondersteunen:
• Flexibele in te richten hiërarchie van de vrijwilligers en/of collecteorganisatie
• Beheer van organisatorische entiteiten, bijvoorbeeld voor provincies met regio’s,
afdelingen, gemeenten en wijken
• Beheer van parallelle organisatiemodellen: bijvoorbeeld collectes en vrijwilligers met
net een andere hiërarchie
• Koppeling aan postcodedatabase
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•

Automatisch laten koppelen van relaties aan één entiteit of aan meerdere entiteiten.
Een relatie kan immers een vrijwilliger zijn als ook regiocoördinator
Mogelijkheid tot samenvoegen, splitsen en beëindigen van organisatorische entiteiten

3.2 Collecte organisatie
Aan het organiseren van collectes gaat een gedegen planning en organisatie vooraf.
Veelal is het land ingedeeld en regio’s die aangestuurd worden door de regio
coördinatoren. Zij sturen de collecteorganisatoren en de wijkhoofden aan.
De
wijkhoofden nemen op hun beurt de collectanten onder hun hoede hebben. Afhankelijk
van de grootte van de collecteorganisatie kunnen lagen toegevoegd of verwijderd
worden. In totaal gaat het vaak om duizenden vrijwilligers en collectanten. Dit vereist
een goede registratie.
Een correct ingerichte CRM applicatie ondersteunt het gehele collecteproces en
organisatie. Denk hierbij aan:
• Beheer van collectanten en functionarissen
• Beheer van vergunningen;
• Bestellen van collecte-materialen en de bijbehorende logistieke documenten;
• Beheer van (online) afrekenstaten;
• Management rapportages (op regio, gemeente, wijk etc).

Een eventuele koppeling met een webportal zorgt ervoor dat de collecteorganisatie
zelfstandig kan draaien. Doordat iedereen zelf kan inloggen en elke functie rechten heeft
kan de collecte organisatie zelf informatie beheren:
• Beheer van collectanten;
• Bestellen collecte materiaal;
• Inzien historie;
• Registratie van opbrengsten;
• Inzicht in opbrengsten (ook uit het verleden).
3.3 Autorisaties
Iedere organisatie gaat anders om met autorisaties en gebruikersrechten, zeker binnen
een collecteorganisatie met vrijwilligers. Niemand wil dat bedrijfsgevoelige gegevens
zomaar op straat komen te liggen. Juist omdat de wensen zo verschillend zijn, dient elk
CRM systeem uitgebreide autorisatiemogelijkheden te bezitten die flexibel in te richten
zijn. Per rol kunnen functionaliteiten toegewezen worden en tot op veldniveau kan per
gebruiker bepaald worden welke informatie hij tot zijn beschikking krijgt. Voordeel van
een flexibel in te richten autorisatiestructuur is dat de juiste functionaliteiten toegewezen
kunnen worden en informatie, waar nodig, ook afgeschermd kan worden. 	
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4. Subsidie aanvragen en onderzoeksprojecten
Teruglopende subsidiegelden, strenge bewaking door de overheid versus oplopende
aanvragen voor subsidie van onderzoeksprojecten. Met dit alles hebben veel
fondsenwervende organisaties te maken. Dit betekent dat een heldere administratie waar
gelden aan besteed worden essentieel is. Dit geldt ook voor de subsidies die verstrekt
worden voor onderzoeksprojecten, inclusief een nauwkeurige budgetbewaking.
Een CRM systeem voor fondsenwervende organisaties dient functionaliteiten te hebben
om subsidie aanvragen te registreren inclusief alle betrokken relaties. Daarnaast dient
het proces ondersteund te worden met workflows en rapportages waardoor een
onderzoek gevolgd kan worden. Een goed CRM systeem biedt de volgende
functionaliteiten:
• Registratie verschillende soorten subsidies op categorieën;
• Registratie van de bestemming van een subsidie;
• Centraal beheer van alle projecten, waardoor er inzicht ontstaat in de jaarplanning
voor onderzoeken;
• Koppelen van verschillende soorten relaties aan een subsidie aanvraag en een
onderzoek, zoals universiteiten en universitaire medische centra;
• De registratie en verwerking van aanvraag tot toewijzing of afwijzing van een
aanvraag en de verschillende afstemmingsmomenten;
• Het inrichten van workflows ter ondersteuning van de communicatie en de bewaking
van de mijlpalen;
• Het genereren van rapportages en analyses voor bijsturing van het proces,
bijvoorbeeld budgetruimte, verdeling naar categorieën, financiële analyse per project.
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5. Integratie met bestaande systemen
CRM integratie met bestaande systemen is onontbeerlijk. Integratie middels koppelingen
- met financiële systemen, webportals, social media, webshops, call- en contactcenterapplicaties en groupwaretoepassingen – zorgt ervoor dat alle informatie samenkomt in
de CRM applicatie. Hiermee ontstaat binnen CRM een compleet relatie beeld, het
verhoogd de effectiviteit en verlaagd de foutgevoeligheid.
5.1 CRM integratie loont
Alleen wanneer het CRM systeem samenspeelt met bestaande systemen werken
processen uniform en efficiënt. De kans op fouten daalt,
doordat informatie nog maar één keer ingevoerd hoeft
te worden en dit bespaart tijd. De naadloze integratie
van verschillende systemen maakt een overkoepelend
overzicht van alle relevante klantgegevens mogelijk en
zorgt
voor
storingsvrije
bedrijfsprocessen
en
fondswerving. Deze optimale verbinding van systemen
via gedefinieerde processen en interfaces stelt de
noodzakelijke gegevens beschikbaar. Uiteraard afgestemd op de behoeften van de
gebruikers om de werkprocessen voor fondsenwervende organisaties te optimaliseren.
Om deze integratie zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te laten verlopen, dient een CRM
systeem verschillende tools aan te bieden voor de perfecte integratie met bestaande
systeemomgevingen. Hierdoor blijft de probleemloze uitwisseling en de correcte
synchronisatie van bedrijfsgegevens gewaarborgd en kan fondswerving de aandacht
krijgen die het verdient.
De integratie dient gerealiseerd te worden op diverse vlakken, zoals:
• Bestandsuitwisseling middels het importeren en exporteren van bestanden;
• Op technisch vlak: bidirectionele XML- en webservices-interfaces en BizTalkconnectoren;
• Telefoon integratie;
• Functionele koppeling met synchronisatie van contacten, agenda afspraken en emails;
• Koppeling met social media accounts.
Ook de integratie met het boekhoudkundig systeem en een eventuele webshop zijn
onmisbaar.
5.2 Integratie met de bank en de boekhouding
Op financieel gebied kiezen fondsenwervende instellingen doorgaans voor het koppelen
van het (nieuwe) CRM systeem aan bank software en aan een bestaand
boekhoudprogramma. Belangrijk hierbij is dat het CRM systeem zoveel mogelijk werk uit
handen neemt c.q. vergemakkelijkt:
• Verwerken elektronische bankbestanden met automatische matching, zoals
betalingskenmerk. Het deel wat niet automatisch verwerkt kan worden, is eenvoudig
handmatig te matchen;
• Incasso-runs moeten automatisch (met een vaste frequentie) uitgevoerd kunnen
worden;
• Het automatisch incasseren van toezeggingen en betaling hieraan koppelen;
• Betalingen kunnen splitsen naar verschillende actiekenmerken of projecten;
• Standaard begeleidende tekst bij een incasso kunnen openen, deze tekst moet simpel
aan te passen zijn;
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Bij nieuwe donateurs kan automatisch een nieuwe relatie worden aangemaakt;
Pre-notificaties kunnen versturen zowel bij eenmalige incasso als doorlopende
incasso’s;
Incasso’s dienen een aantal dagen van te voren gemeld te worden bij de bank, indien
betaling niet voldoen aan het gestelde termijn dan dient het CRM systeem een
melding te geven;
SEPA proof, systeem moet de juiste codes (FRST, RCUR, OOFF, FNAL) bij de bank
kunnen aanbieden;
Automatisch check op IBAN rekeningnummer;
Het verwerken van storneringen naar aanleiding van incasso’s;
Incassobedragen pas opnemen in de rapporten indien incasso geslaagd is;
Journalisering van alle transacties, die eenvoudig kunnen worden gekoppeld aan
boekhoudsoftware.

5.3 Webshop integratie
Eén manier om extra gelden te werven voor goede doelen is een webshop. Om de
verkoop van producten en diensten te organiseren, is een productcatalogus nodig die zelf
samengesteld en beheerd kan worden. Met daaraan gekoppeld een flexibel in te richten
prijsmodel. Alsmede de organisatie van het bestelproces en de facturatie. Veel
functionaliteiten zitten tegenwoordig al in een webshop. De koppeling tussen de webshop
en het CRM systeem zorgt voor een centrale registratie van klantgegevens en helpt in
het opzetten van online en offline wervingsstrategieën.
Belangrijk functionaliteiten bij een koppeling zijn:
• Centraal beheer van catalogus met producten en diensten met bijbehorende
prijsmodellen;
• Wegschrijven van financiële transacties naar het grootboek van een financiële
applicatie;
• Betaalgedrag;
• Opbouw van bestelhistorie;
• Statistieken voor afzet en omzet.
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6. Support CRM dienstverlener
De stap naar een nieuwe CRM dienstverlener is niet zo gemaakt. Keuzes moeten
gemaakt worden met betrekking tot de CRM functionaliteiten, technologie, investering,
flexibiliteit als ook de support van de CRM dienstverlener zelf. Het is dus meer dan alleen
kiezen voor de software. Hoe is bijvoorbeeld de eerste indruk tijdens de demo? Heel
algemeen, of is wordt er functionaliteit getoond die past binnen uw processen al
uitgewerkt? Hoe verloopt het contact en de communicatie? Denkt de partij in problemen
of in kansen? Stelt de CRM partij vragen over de (toekomstige) processen? Deze signalen
in het selectietraject vertellen veel over de support en ondersteuning die na de
implementatie verwacht kan worden.
6.1 Checklist support CRM dienstverlener
In dit whitepaper staan vele zaken opgesomd met betrekking tot functionaliteiten van
een CRM systeem voor fondsenwervende organisaties. Juist ook het support van de CRM
dienstverlener ontzorgt en draagt bij aan goede resultaten bij fondswerving. Hieronder
staat een checklist om ook rekening mee bij het kiezen van de geschikte CRM partner:
Implementatie:
o De CRM dienstverlener begeleidt uw organisatie met het maken processen (huidige
versus gewenste situatie);
o Dienstverlener werkt met
consultants met bedrijfskundige achtergrond en
uitgebreide applicatie kennis;
o Dienstverlener verzorgt de gebruikerstraining, campagne trainingen, trainingen voor
applicatiebeheerders.
Support bij:
o De CRM dienstverlener heeft een in-house servicedesk met korte en snelle lijnen;
o De servicedesk medewerkers hebben kennis van uw organisatie en uw CRM
omgeving;
o De CRM dienstverlener biedt dienstverlening voor:
§ Het applicatiebeheer
§ Het aanmaken van incassobestanden
§ Het inlezen mutatiebestanden
§ Het inlezen verwerking van betalingen
§ Het verwerken synchronisatiebestanden
§ Het ontdubbelen van externe bestanden
§ Het inrichten van campagnes
§ Het maken van selecties.

o De CRM dienstverlener biedt verschillende licentiemodellen: On Premise, SaaS of
dedicated hosted.
Vul deze lijst aan met uw eigen wensen en eisen zodat de demonstatie aansluit op uw
behoefte.
o ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
o ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
o ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
o ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
o ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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7. Over Bluedesk CRM
Bluedesk CRM biedt CRM dienstverlening op maat. Afhankelijk van uw budget en wensen
kiest u voor de dienstverlening waar uw behoefte ligt. In de afgelopen jaren heeft
Bluedesk CRM veel ervaring opgedaan binnen de fondsenwervende branche. Voor diverse
fondsenwervende en goede doelen organisaties heeft Bluedesk CRM het CRM systeem op
maat ingericht inclusief bijhorende webportals voor bijvoorbeeld de collecteorganisatie.
Referenties: Alzheimer Nederland, Unicef, Nederlands Danstheater
In onze visie dient het CRM systeem aan te sluiten op uw werkwijze, in plaats van dat u
uw werkwijze moet aanpassen aan het CRM systeem. Kies voor een flexibel in te richten
CRM systeem dat synchroon loopt met uw werkprocessen. Zonder concessies te doen uw
wensen en eisen. Bluedesk CRM gebruikt hiervoor update CRM. update maakt al sinds
1988 CRM software en is in Europa de toonaangevende leverancier van standaard
software
voor
Customer
Relationship
Management
software.
Volgens
het
toonaangevende onderzoeksbureau Information Systems Marketing (ISM) behoort
update al jaren tot de top van aanbieders van CRM systemen in de wereld. update
software heeft meer dan 1.600 klanten en heeft meer dan 200.000 gebruikers in 80
landen.
Wilt u weten wat Bluedesk CRM voor u kan betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend
contact op via telefoonnummer 085 878 42 06 of stuur een e-mail met uw vraag naar
info@bluedeskcrm.nl onder vermelding van uw bedrijfsnaam, uw naam en
telefoonnummer. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Of vraag de case study op van Alzheimer Nederland. Klik hier.

	
  

Meer informatie
Wilt u weten wat Bluedesk CRM voor u kan betekenen? Neem dan
geheel vrijblijvend contact op.

Lars Spruijt
Mob : +31 (0) 26 94 72 86
Mail : l.spruijt@bluedeskcrm.nl
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Meerpaal 14-G | 4904 SK Oosterhout (NB)
T +31 (0)85 878 42 06 |info@bluedeskcrm.nl | www.bluedeskcrm.nl
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