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Maar het managen van die relaties is geen eenvoudige taak.  CRM wordt vaak 

alleen gezien als een technische oplossing voor relatiebeheer, bedoeld om te 

registeren en eenzijdig te communiceren. CRM gaat echter veel verder dan dat. 

Het uitgangspunt van CRM moet zijn dat organisaties hun relaties – van klanten 

tot leden en stakeholders – daadwerkelijk helpen. Dat ze iets van waarde voor 

hen toevoegen en in een (latente) behoefte voorzien.

Organisaties zijn veel succesvoller wanneer de relatie met hun doelgroep 

persoonlijk is. De kunst voor organisaties is om de werkelijke behoeften van 

hun doelgroep te begrijpen en in te vullen, zonder dat die nu precies op een 

presenteerblaadje wordt aangeboden. Hoe? Door zich in de doelgroep te 

verdiepen, door het gesprek met de individuele leden aan te gaan, en door te 

begrijpen waar zij mee bezig zijn. Daarmee laat je als organisatie zien dat je de 

leden of de klanten echt kent en dat je iets wilt toevoegen dat waardevol voor 

ze is.

Het centraal stellen van de klant is een hot topic voor verenigingen en 

brancheorganisaties blijkt uit verschillende onderzoeken. Dit whitepaper laat 

zien waar zij precies mee worstelen, maar geeft ook inzicht in de meer concrete 

elementen van dat probleem. Waarom is inzicht in data zo belangrijk bij het 

centraal stellen van leden? En waarom is het vastleggen van basisgegevens 

in separate systemen daarvoor niet meer toereikend? In deze paper wordt 

toegelicht hoe CRM-software daarbij de juiste ondersteuning biedt en waarde 

toevoegt aan het ledenbestand. Zo bouwen ledenorganisaties aan een 

toekomstvast relatiebestand en aan futureproof membership voor hun leden.

Futureproof Membership 
met CRM.
De wereld verandert continu. Samenwerking maar ook het 

aangaan en onderhouden van waardevolle relaties wordt 

steeds belangrijker. Met de huidige economische ontwikkelingen 

op de achtergrond, neemt het belang van customer relationship 

management (CRM) hierbij navenant toe. Niet alleen het 

bedrijfsleven, maar ook verenigingen en brancheorganisaties 

willen toekomstvaste relaties met hun leden opbouwen. De 

toekomst voor verenigingen is immers al onzeker genoeg. 

Future Proof Membership vraagt 
om een centraal klantbeeld

Organisaties zijn succesvoller 
wanneer relaties persoonlijk zijn

Zonder centraal klantbeeld geen 
inzicht in de échte behoefte van 
leden
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Meer informatie over deze branche 

vind je op onze website

Sharing is caring
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We horen graag wat je ervan vindt.
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1. Veranderende markt

In 2011 kreeg 20 procent van alle branche- en beroepsorganisaties te maken met 

krimp, in 2012 is dat gestegen tot ruim 30 procent. 

Volgens Sarah Sladek, expert op het gebied van ledenorganisaties, zijn 

verenigingen al sinds het begin van deze eeuw hun grip op de markt aan het 

verliezen. Aan de ene kant krijgen ze te maken met een markt die sterk aan 

het verjongen is, nieuwe wensen en behoeften met zich meebrengt en aan de 

andere kant is er sprake van een gebrek aan interne modernisering, waardoor 

verenigingen de markt niet altijd kunnen bijbenen.

Het Trendrapport van Brench laat zien dat de verenigingen die deze dalende 

trend het hoofd weten te bieden, dat kunnen omdat ze in staat zijn hun 

toegevoegde waarde aan te tonen. Leden zijn op zoek naar voordelen die 

waarde toevoegen aan hun werk en hun leven, meer nog dan een mandje voor 

producten en diensten waar ze uit kunnen kiezen, stelt Sladek. Dat laatste 

is een valkuil waar meerdere verenigingen zijn ingestapt. Ledenorganisaties 

zijn gaan inspelen op de trend dat het lid zijn van een vereniging alleen 

onvoldoende waarde biedt. Daarvoor zijn ze zich primair als dienstenorganisaties 

gaan opstellen, met als doel hun leden echt toegevoegde waarde bieden.  

Uit het onderzoek van Brench blijkt echter dat de gemiddelde vereniging te 

veel  diensten aanbiedt en maar moeilijk afscheid kan nemen van diensten 

of activiteiten die onderpresteren. Slechts 2 procent van de branche- en 

beroepsverenigingen verminderde het aantal diensten het afgelopen jaar en maar 

liefst 61 procent van de verenigingen breidde het aantal diensten het afgelopen 

jaar uit. 

Een term die ook hier sterk in 

opkomst is, is consumerization. Het is 

een begrip dat veelal gebruikt wordt 

in de context van IT, waarbij de term 

gaat over consumententechnologie, 

waaronder tablets en smartphones, 

die door medewerkers de organisatie 

wordt binnengebracht. Wanneer 

we de term breder trekken, gaat 

het erover dat consumentengedrag 

universeel wordt en voor alle 

situaties geldend blijkt. Mensen – 

consumenten, medewerkers, leden, 

bezoekers, patiënten – willen altijd 

en overal zelf bepalen hoe ze de 

situatie aanpakken, welke middelen 

en kanalen ze daarvoor gebruiken, 

en hoeveel service ze verwachten. 

Ze willen hun eigen omgeving 

creëren, net als thuis. Het contrast 

met de buitenwereld is echter 

groot, daar lopen ze in de meeste 

gevallen nog aan tegen inflexibele, 

gestandaardiseerde omgevingen, 

waar de aanbieder bepaalt wat er 

mogelijk is en wat niet.

Consumerization
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Steeds meer verenigingen en belangenorganisaties staan 

voor een grote uitdaging waar het hun omvang betreft. In 

het Trendonderzoek 2013 van Brench, de benchmarksite voor 

verenigingen, constateert zij een duidelijke trendbreuk in de 

ledenaantallen van verenigingen vanaf 2012.  

Ledenorganisaties zijn misschien een beetje doorgeschoten in het zijn van een 

dienstenorganisatie. Sladek schetst dat door aan te geven dat veel organisaties 

er bijvoorbeeld voor gekozen hebben om branchebrede evenementen aan te 

bieden, ook voor niet-leden tegen een hogere prijs. Het risico dat organisaties 

Ledenorganisaties krijgen te maken met een sterk 
verjongende markt die nieuwe wensen en behoeften 
met zich mee brengt



Welke prioriteiten hebben ledenorganisaties nu?

CRM Partners voerde in 2010 en in 2013 het   Trendonderzoek Ledenbeheer & 

Relatiemanagement voor Belangenorganisaties uit. Uit beide trendonderzoeken 

kwam naar voren dat verenigingen – gekeken naar de prioriteiten die ze 

stellen – langzaamaan op gang komen met het realiseren van hun prioriteiten. 

Uit het onderzoek van 2010 kwamen drie duidelijke prioriteiten naar voren; 

doelgerichte communicatie, informatievoorziening op maat en (het voorkomen 

van) de afname van het aantal leden. Het zijn allemaal punten die te maken 

hebben met de directe relatie met leden. Bovenaan de beleidsagenda van 

belangenorganisaties in 2013 staan ledenbehoud, de inzet van social media en 

nieuwe bedieningsmodellen. 

Deze resultaten passen bij de trends die Berenschot in haar jaarlijkse 

marketingonderzoek signaleert. Daarin werd gekeken naar de belangrijkste 

doelen die marketeers in verschillende branches zichzelf hebben gesteld voor het 

komende jaar. Berenschot laat zien dat brancheorganisaties in 2013 op de eerste 

plaats de klant centraal gaan stellen en op plaats twee en drie van belangrijkste 

doelstellingen staan respectievelijk social media en authenticiteit. De verschillen 

tussen de prioriteiten van marketeers in de onderzochte branches zijn dit jaar 

groter dan ooit. Opvallend is dat nauwelijks een kwart van de marketeers in 

de publieke sector en bij maatschappelijke organisaties als doel heeft de klant 

centraal te stellen. Zij geven vooral aan op innovatie en ideegeneratie in te 

willen zetten. Berenschot ziet de grote verschillen als een onderstreping van de 

constatering dat organisaties zich echt moeten inleven in de specifieke situatie 

waarin elke individuele relatie zich bevindt.

De doelstellingen van brancheorganisaties die uit het marketingonderzoek 

van Berenschot naar voren komen, sluiten aan op de inzichten uit het 

Trendonderzoek Ledenbeheer & Relatiemanagement. In vergelijking met drie 

jaar geleden worstelen ledenorganisaties over het algemeen op dit moment 

nog altijd met hun businessmodel. Dat het lid het belangrijkste focuspunt moet 

zijn, is inmiddels wel duidelijk. De transitie naar dienstenorganisaties die veel 

organisaties gemaakt hebben of nog aan het maken zijn draagt onvoldoende bij 

aan het centraal stellen van leden. Ledenorganisaties zullen dus een volgende 

stap moeten zetten als ledenbehoud een belangrijk issue is. In alles binnen het 

businessmodel zal rekening gehouden moeten worden met ‘de klant’. Dat klinkt 

eenvoudiger dan het is. Omdat ledenorganisatie onvoldoende inzicht hebben in 

die klant misschien?
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daarmee lopen is dat ze veel te druk zijn met het organiseren in plaats van met 

het zijn van een organisatie voor leden. Brench raadt ledenorganisaties daarom 

aan om zich te focussen, waardoor niet alleen financiële ruimte ontstaat, maar 

ook een meer herkenbaar profiel voor leden.  De collectieve behoefte van de 

achterban moet daarvoor in kaart worden gebracht. Sladek noemt dat outcome-

based, ofwel het volledig gefocust zijn op het toevoegen van waarde en het 

inspelen op de behoeften van leden. Het gaat om de uitkomst van het aanbod, 

niet om de omvang ervan. 

De klant centraal

 

Social Media

 

Authenticiteit

Onderzoek

1

2

3

Er zijn drie belangrijke doelen 
die marketeers zichzelf stellen



2. Inzicht in leden

Met inzicht in data kunnen organisaties veranderingen het hoofd bieden. Coerver 

en Byers constateren dat data binnen ledenorganisaties steeds vaker wordt 

gebruikt voor besluitvorming, accountability, marktinformatie en het bepalen van 

de toegevoegde waarde voor leden. De kunst is om de data te gebruiken om 

beter grip te krijgen op en meer te profiteren van de veranderende omgeving 

waarin verenigingen zich begeven. De auteurs adviseren bedrijven daarbij 

niet alleen hun bestuursmodel te herzien en daarmee hun organisatie beter te 

stroomlijnen. Er wordt ook geadviseerd om personeel meer vaardigheden aan te 

leren om samenwerking te bevorderen, gerichter te communiceren met leden en 

een robuust raamwerk van ICT op te bouwen als basis voor gestructureerde en 

meetbare communicatie. 

Hoe is het op dit moment gesteld met het inzicht in data van verenigingen 

en de invulling van de adviezen van Coerver en Byers? Als we kijken naar het 

gebruik van automatisering door ledenorganisaties, kwam uit het Trendrapport 

Ledenbeheer & Relatiemanagement naar voren dat de meeste verenigingen 

al sinds lange tijd met een relatiebeheersysteem (RBS) werken. Vaak is het 

een CRM-systeem dat  hoofdzakelijk gebruikt wordt voor ledenadministratie. 

Bijna 1 op de 5 ledenorganisaties ziet het RBS nog als een digitale kaartenbak. 

Maar er is ook een grote groep ledenorganisaties (48 procent) die pleit voor 

een praktische inzet van het systeem, voor onder meer de ondersteuning van 

ledenwerving, ledenadministratie, relatiebeheer en ledenservice. Als het gaat om 

het uitrollen van gerichte campagnes en communicatie richting groepen leden 

beoordeelt 39 procent van de ledenorganisaties het eigen systeem als matig 

tot slecht. De crux zit in de beschikbaarheid van informatie en waardevolle 

data geeft het Trendrapport Leden aan. Wanneer alle informatie voor een 

campagne voorhanden is, kan deze eenvoudig worden opgezet, en dat geldt 

voor alle activiteiten en communicatie-uitingen richting leden. Voor wat betreft 

de vaardigheden van personeel blijkt er nog een grote inhaalslag mogelijk op 

het gebied van het gebruik van relatiebeheersystemen. Slechts 5 procent van de 

ledenorganisaties biedt het personeel training voor het gebruik van de systemen. 

De benutting van de systemen is hierdoor zeer waarschijnlijk niet optimaal.  

De conclusie uit het Trendonderzoek Ledenbeheer & Relatiemanagement is dat 

veel mogelijkheden van de systemen die op dit moment gebruikt worden,  

van de ledenorganisaties waardeert 

het eigen ledenbeheersysteem als 

matig tot slecht

Opmerkelijk

39%
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Inzicht in leden komt met inzicht in ledendata. Twee 

Amerikaanse ledenexperts Coerver en Byers schrijven in hun 

boek ‘Race for Relevance’ dat data en kwantitatieve gegevens 

steeds belangrijker worden voor ledenorganisaties. Dat is niet 

zo vreemd, in het bedrijfsleven is de term big data immers ook 

al één van de meest besproken topics van dit moment.  



onbenut worden gelaten. Hierdoor laten ledenorganisaties veel kansen liggen 

om toegevoegde waarde uit data te halen, en daarmee in te spelen op de 

veranderingen in de markt.  

Centraal klantbeeld

De crux bij het inzicht in individuele leden is het bij elkaar brengen van 

alle data en informatie die over een lid bekend is. In andere branches zijn 

ze al eerder tegen dat probleem aangelopen. Daardoor is de term ‘centraal 

klantbeeld’ ontstaan. Een voorbeeld is de telecombranche, waar bijvoorbeeld 

door het samenvoegen van diensten voor een internetverbinding, een analoge 

telefoonlijn en het televisiesignaal een enorme behoefte aan een geïntegreerd 

beeld van de klant is ontstaan. Voor de klant is het samenvoegen van deze 

diensten van telecomaanbieders een logische combinatie, en kan het met één 

telefoontje worden geregeld. Maar in de backoffice van telecomaanbieders is 

het zo simpel nog niet. Contracten worden stopgezet, nieuwe aangemaakt, 

serviceorders worden aangemaakt, er moet een modem worden verstuurd, 

brieven automatisch aangemaakt, enzovoort. Om dit allemaal goed en eenvoudig 

naar de klant te communiceren, is een centraal klantbeeld ideaal. Zonder centraal 

klantbeeld loopt alles door elkaar heen, ontvangt de klant uit verschillende 

hoeken post en telefoontjes en is de samenhang tussen de verschillende 

diensten volledig zoek. 

Kanalen in Balans deed onderzoek onder multi-channel experts binnen de 

overheid en ontdekte dat er vier universeel toepasbare doelen zijn van een 

centraal of uniform klantbeeld:

▪ Verbetering van de dienstverlening 

▪ Verhogen van de tevredenheid en loyaliteit

▪ Verhogen van de omzet / afzet / cross- en upselling 

▪ Herkennen van klanten 

Vooral binnen de financiële dienstverlening vindt er een verschuiving plaats van 

een productgericht naar een klantgericht businessmodel. Marketeers richten zich 

met deze verschuiving sterk op het vergroten van de klantloyaliteit en streven 

ernaar de klant voor meerdere producten en diensten aan hun instelling te 

binden (share-of-wallet). Om dat te bereiken wordt binnen de financiële sector 

uitgegaan van wetmatigheden als ‘een groei van 5 procent in klantbehoud kan 

de winstgevendheid met 25 tot 85 procent vergroten’ of ‘het gemiddelde bedrijf 

heeft een 60 tot 70 procent slagingskans om meer te verkopen bij een actieve 

klant, tegenover 20 tot 40 procent bij een oude klant.’ 

De conclusie hierbij is dat een focus op het behoud van klanten, en dus ook 

van leden, een groot verschil kan maken voor organisaties. Het draagt niet 

alleen bij aan meer verbondenheid met leden, het kan er ook voor zorgen dat 

leden zich verder committeren aan een vereniging en meer gaan besteden aan 

de vereniging. Deze combinatie van ledenloyaliteit en een uitbreiding van de 

bestedingen levert een concrete bijdrage aan futureproof membership – oftewel 

toekomstbestendig lidmaatschap. En dat draagt weer bij aan een gezonde 

toekomst voor de vereniging.
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3. Stappen naar centraal 
ledenbeeld
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Naast de juiste kennis en vaardigheden van medewerkers met betrekking tot het 

gebruik van systemen en kennis over de integratie van verschillende processen, 

biedt een 360 graden-klantbeeld uitkomst. Om van alle leden een dergelijk all-

round beeld te krijgen zijn vier stappen noodzakelijk:

1. Leg de basis

Weet welke datadefinities worden gehanteerd en controleer of deze definities 

voor alle afdelingen gelijk zijn. Is adres in elk systeem inclusief huisnummer? En 

heeft een lid in ieder systeem dezelfde aanhef? Staan er dubbele leden in een 

systeem, zijn alle data actueel? Het niet beantwoorden van deze vragen kan 

voor datavervuiling zorgen. En vervuiling van data komt neer op vervuiling van 

het grootste kapitaal van een organisatie. 

2. Ontwerp het klantbeeld

Welke gegevens van een lid worden er precies vastgelegd? Wat is voor de 

dienstverlening van de organisatie belangrijk om van leden te weten? Hoe wordt 

data ingevoerd en hoe wordt die data onderhouden? Deze stap gaat niet alleen 

om de data zelf, maar ook over hoe er organisatiebreed met de data wordt 

omgegaan, om in de toekomst data-issues te voorkomen.

3. Integreer de klantdata

Door het integreren van de verschillende bestanden met data over leden kan 

daadwerkelijk aan de slag worden gegaan met de data. Hier komt het aan op de 

uniciteit, de uniformiteit en de consistentie van de data. Houdt er rekening mee 

dat na de integratie van de verschillende systemen de centrale database nog 

altijd ACCU (Actueel, Correct, Consistent, Uniek) is.

4. Verrijk de data

Dataverrijking creëert extra inzicht. Dit gebeurt door extra gegevens aan de 

ledendata toe te voegen, die niet direct gerelateerd zijn aan de basisgegevens 

over leden. Is er extra marktinformatie beschikbaar die van toepassing is op 

leden? Communiceren leden ook via twitter of andere social media? Kan deze 

data ook gebruikt worden in analyses?

Het centraal stellen van de klant vereist een geïntegreerd 

beeld gebaseerd op klantdata uit alle lagen van de organisatie, 

ongeacht formaat, bronsysteem, structuur of volume. Het is de 

kunst om leden over alle lagen en afdelingen heen te kunnen 

herkennen. 

5 stappen

Leg de basis

 

Ontwerp het klantbeeld

 

Integreer de klantdata

Verrijk de data
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5. Begrijp de klantdata

Haal informatie uit data door analyses en voeg daarmee extra waarde toe aan 

de data. Door data te analyseren ontstaat de mogelijkheid om op zaken in te 

zoomen of ze juist van een andere kant te bekijken. En dat kan tot nieuwe 

inzichten en scenario’s leiden, of tot voorspellingen. Waarom is het percentage 

opzeggingen in die ene regio nu zo hoog? Waarom reageren de oudere leden wel 

op een actie en de jongeren niet?  

CRM is het hart van een klantgerichte architectuur, de spin in het web van 

ledengegevens. Zoals in hoofdstuk 2 al werd aangegeven, hebben veel 

ledenorganisaties de beschikking over een CRM-systeem. Een goed en optimaal 

in gebruik genomen CRM-systeem vormt de ideale basis voor de creatie van een 

centraal of 360-graden klantbeeld en het bouwen aan futureproof membership.



4. Van CRM naar Future 
Proof Membership

Dat laatste is inherent aan veranderend gedrag van de doelgroep, waar je als 

organisatie continu op zult moeten inspelen. Ook voor ledenorganisaties is CRM 

van groot belang. Mensen zijn niet meer vanzelfsprekend lid van een organisatie, 

vragen zich continu af welke voordelen een lidmaatschap oplevert, en ze bepalen 

liefst zelf de invulling van hun lidmaatschap. Om een 360-graden beeld van de 

leden te krijgen is het kunst om alle activiteiten en communicatie met leden 

in het vizier te houden. Integratie van alle kanalen en communicatie-uitingen 

is daarom een must. Dit zal resulteren in betere dienstverlening en biedt 

mogelijkheden voor het toevoegen van waarde aan het lidmaatschap. 

Zoals uit de analyse van Coerver en Byers naar voren kwam, is een robuuste 

ICT-omgeving een belangrijke voorwaarde voor inzicht in ledendata. Het bij 

elkaar brengen van grote hoeveelheden data uit verschillende bronsystemen 

vereist immers automatisering. Een slim CRM-systeem ondersteunt 

ledenorganisaties bij het werven van nieuwe en het behouden van bestaande 

leden. Het CRM-systeem voorziet organisaties namelijk van de gewenste 

informatie, zowel op stuur- als op operationeel niveau. Bij het maken van de 

stap naar een centraal klantbeeld, doen ledenorganisaties er goed aan intensief 

gebruik te maken van een (bestaand) relatiebeheersysteem of CRM-systeem. Zo 

komen de prioriteiten voor 2013 samen met de inzichten uit de literatuur.  
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Customer Relationship Management (CRM) helpt organisaties in 

alle soorten en maten al jaren om het contact met hun relaties 

en doelgroepen te verbeteren. Maar de toekomst is onzeker en 

veranderingen in de markt volgen elkaar steeds sneller op.

Een gestructureerde en geautomatiseerde aanpak 
van CRM helpt met het realiseren van een centraal 
klantbeeld en biedt veel voordelen.

Handvatten en tooling

CRM-software zorgt voor de juiste handvatten en tooling om het ledenbeheer 

op basis van een centraal klantbeeld goed en efficiënt uit te voeren. De 

software biedt workflows en checklisten en zorgt ervoor dat er geen stappen 

worden overgeslagen bij de uitvoering van een procedure of bij een bepaald 

contactmoment met het lid. De handeling van de ene afdeling, kan voortvloeien 

uit een actie van een andere afdeling. Een centraal klantbeeld draagt eraan bij 

dat dat soort zaken elkaar ongehinderd kunnen opvolgen. CRM-software biedt

De landelijke artsenfederatie KNMG 

behartigt de belangen van meer 

dan 53.000 artsen en studenten 

geneeskunde. Naast kennisdeling 

via informatie en dossiers biedt 

KNMG ook trainingen en verzorgt ze 

de registratie van leden. Van een 

teruglopend ledenaantal is bij KNMG 

geen sprake vanwege de verplichte 

registratie als arts. Jan van Dijk, 

Projectleider bij KNMG: “Maar we 

proberen bij KNMG wel continu om de 

leden meer betrokken te krijgen. Door 

het CRM-systeem als hart van de 

ledenorganisatie in te richten en te 

verbinden met verschillende interne 

informatiesystemen, beschikken we 

nu over een centraal ledenbeeld. De 

kennis over de informatiebehoeften 

en interesse van ieder individueel 

lid en de mogelijkheid informatie op 

maat te bieden aan verschillende 

ledensegmenten, heeft de 

betrokkenheid van de leden zeer 

zeker verhoogd en het zorgt 

bovendien voor hoge tevredenheid.”

Uit de praktijk

De volledige Case van 

KNMG is beschreven in een

handig document. Bekijk 

hem hier!

http://www.microsoft.com/netherlands/referenties/detail.aspx?id=3424
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bovendien tooling voor dialooggestuurd werken. Denk aan het werk van 

callcenters, waarbij gesprekken worden gestuurd met vaste vragen. Deze kunnen 

in het CRM-systeem worden vastgelegd. Bovendien kunnen de tijdens het 

contactmoment gemaakte afspraken direct worden vastgelegd. 

Rapportages en bijsturing

Inzicht in data geeft niet alleen mogelijkheden om de directe communicatie met 

leden te verbeteren, het kan ook zorgen voor betere bijsturing voor de toekomst. 

Met behulp van rapportages kunnen analyses gemaakt worden die keuzes voor 

de toekomst kunnen onderbouwen. Denk bijvoorbeeld aan rapportages over de 

omzet per dienst, over het aantal en soort klachten dat binnen komt, over het 

resultaat van een direct mailing etc. Met behulp van CRM-software kunnen deze 

rapportages eenvoudig en ad hoc worden uitgedraaid en kunnen veel zaken zelfs 

real time worden gemonitord, zodat snel kan worden bijgestuurd.

Kwaliteit van data

Datakwaliteit vormde één van de vier belangrijke stappen voor een 360-graden 

klantbeeld. Met CRM-software kan dit eenvoudig worden afgevangen. Door 

het CRM-systeem als uitgangspunt te nemen voor een centraal klantbeeld, 

is het CRM-systeem ook meteen het startpunt voor het vastleggen van de 

datadefinities. Van daaruit kunnen de gegevens uit andere systemen worden 

gekoppeld. Op die manier ontstaat een centraal klantbeeld dat niet alleen gebruik 

maakt van integraal afgesproken definities, maar ook automatisch is aan te 

passen na veranderingen in de markt, nieuwe normeringen of wetgeving.

Segmentatie 

Een centraal klantbeeld vormt het startpunt van het centraal stellen van 

de leden in het businessmodel van een vereniging. En vandaaruit kunnen 

ledenorganisaties aan de slag met een op klantniveau uitgestippeld beleid en 

communicatiestrategie. Hierdoor is het mogelijk om voor ieder lid een op maat 

gemaakt dienstenportfolio te bieden en zelfs één-op-één te communiceren 

wanneer dat nodig is. CRM-software maakt het mogelijk om het ledenbestand 

te segmenteren en bepaalde groepen leden te selecteren of uit te sluiten voor 

een specifiek aanbod of mailing. In het CRM-systeem kunnen al deze keuzes 

vervolgens ook worden vastgelegd voor toekomstige doeleinden en keuzes in de 

benadering van een lid.

Mobiel

Een vijfde voordeel van de automatisering van CRM speelt in op de behoefte 

om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken. Wanneer beleidsmedewerkers 

van brancheorganisaties bijvoorbeeld hun leden bezoeken voor juridisch of 

organisatorisch advies, kan mobiele toegang tot klantgegevens het verschil  

maken. Met de enorme opkomst van mobiele apparaten en toepassingen liggen 

ook hier kansen voor bestuurders en medewerkers van ledenorganisaties.

LTO Noord is de agrarische 

ondernemersorganisatie die de 

belangen behartigt van agrarische 

ondernemers in de negen provincies 

boven de Maas. De organisatie 

werkt aan het versterken van de 

economische en maatschappelijke 

positie van 21.000 leden, boeren en 

tuinders. “Die belofte wilden we bij 

LTO Noord onder andere inlossen door 

een verbeterde aanpak van ons CRM”, 

vertelt Kees Kooijman, hoofd Financiën 

en Bedrijfsvoering bij LTO Noord. “We 

werkten al zo’n acht jaar met een 

zelfgebouwd ledenbeheersysteem en 

dit functioneerde niet langer op het 

verlangde niveau.

We wilden meer over leden kunnen 

vinden dan naam, adres en een 

antwoord op de vraag of het gaat 

om een veehouder, tuinder of 

akkerbouwer. We hadden wel veel 

meer informatie over onze leden 

beschikbaar, maar die bevond zich 

verspreid over onze organisatie. De 

tweede stap die we zetten is dat we 

met de verschillende klantbeelden 

veel beter kunnen vaststellen wat 

de leden van ons verwachten en hoe 

we voor hen persoonlijk beleid en 

diensten kunnen ontwikkelen. Met de 

oplossing van CRM Partners hebben 

we per lid één totaal klantbeeld 

gekregen.”

Uit de praktijk



Multi-channel

De afgelopen jaren zijn we meer en meer online gaan communiceren en met de 

opkomst van social media is dat in een stroomversnelling geraakt.  Ook voor 

online communicatie en optimalisatie van social media activiteiten biedt CRM 

voldoende mogelijkheden. Belangrijk is dat de communicatie via verschillende 

kanalen met elkaar kan worden geïntegreerd. Er kunnen via CRM interactieve 

campagnes worden opgezet die verschillende communicatiekanalen met elkaar 

combineren.  CRM-software maakt het mogelijk om nieuwsbrieven te versturen, 

de response ervan te meten, online campagnes te starten met persoonlijke 

landingspagina’s, online enquêtes af te nemen en social media-berichten klaar te 

zetten, uit te sturen en op te slaan. 

Samenwerking

Samenwerking is cruciaal binnen een ledenorganisatie. Actieve leden, vrijwilligers 

en bestuursleden komen samen in verschillende gremia en delen informatie, 

vergaderstukken en kennis. Een CRM-systeem biedt niet alleen de mogelijkheid 

voor goed relatiebeheer, het functioneert ook als platform en samenwerkingstool. 

Informatie, kennis en stukken kunnen via het systeem en per werkgroep of 

commissie worden gedeeld, verschillende toegangsbevoegdheden kunnen worden 

toegekend en van ingewikkeld versiebeheer is geen sprake meer. 
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5. Futureproof en persoonlijk

Zoals gezegd, organisaties zijn veel succesvoller wanneer de relatie met hun 

doelgroep persoonlijk is. Ook voor ledenorganisaties gaat deze vlieger op. Het 

aangaan van persoonlijke relaties  zal bepalend zijn voor de toekomst van 

een vereniging of een brancheorganisaties. Persoonlijke relaties zorgen voor 

verbondenheid en betrokkenheid en zijn een voedingsbodem voor loyaliteit. 

Een aanpak die daarop gericht is speelt direct in op de verschillende trends die 

gaande zijn, zoals consumerization en de behoefte unieke en op maat gemaakte 

producten en diensten. 

De conclusie? Zonder CRM geen centraal klantbeeld en zonder 

centraal beeld geen inzicht in wat leden nu echt willen en 

bezighoudt. En daarmee dus ook geen futureproof membership. 

In hun aanpak en strategie richting een centraal klantbeeld 

doen ledenorganisaties er verstandig aan ook bewust keuzes te 

maken op het gebied van CRM en de automatisering daarvan. 

Een gestructureerde en geautomatiseerde aanpak 
van CRM helpt met het realiseren van een centraal 
klantbeeld en biedt veel voordelen.

Met een centraal klantbeeld leggen ledenorganisaties een goede basis voor de 

toekomst. Het is het uitgangspunt voor toekomstige, meer persoonlijke en op 

maat gemaakte communicatie, dienstverlening en activiteiten voor leden. Door 

het centrale beeld te automatiseren in een CRM-systeem wordt gezorgd voor 

extra toekomstbestendigheid. Met de juiste training van personeel en aandacht 

voor datakwaliteit is de basis compleet. 

Persoonlijk vinden wij bij CRM Partners dat een vereniging niet beter op weg 

kan gaan.

Sharing is caring
heeft deze whitepaper u 

geinspireerd? Laat het ons weten! 

We horen graag wat u ervan vindt.

Meer informatie over CRM binnen 

ledenorganisaties vind je op onze 

website.

Futureproof Membership met CRM                 13/15

http://www.twitter.com/crmpartnersnl
https://www.facebook.com/CRMPartners
http://www.linkedin.com/company/crm-partners
http://www.crmpartners.nl/nl-NL/insights/memberslab


6. Over CRM Partners

Met consultancy, technische ondersteuning en training worden organisaties 

geholpen bij een volledige integratie van CRM in hun bedrijfsprocessen. De focus 

van CRM Partners ligt op drie markten: Agri, Finance en Members en organisaties 

in deze branches krijgen via unieke labs toegang tot een breed scala aan 

diensten, oplossingen en kennis. Klanten als VNO NCW, LTO Noord, FME CWM, 

KNMG en MKB Nederland kozen al voor CRM Partners. 

CRM Partners is Microsoft Certified Gold CRM Partner en lid van de President’s 

Club en de Inner Circle van Microsoft Dynamics. In 2013 ontving CRM Partners de 

titels CRM partner of the year finalist en Country partner of the year finalist en 

nam het bedrijf de Partner of Western Europe Award in ontvangst.

Meer informatie over CRM Partners? Bezoek de website www.crmpartners.nl of 

volg CRM Partners op Facebook | LinkedIn | Twitter.

Copyright © CRM Partners, 2013. Alle rechten voorbehouden. 

De informatie in deze whitepaper is met zorg samengesteld. Toch kan CRM Partners geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen 
van onvolledigheid of onjuistheid van het materiaal in deze whitepaper.

CRM Partners is handelsmerken of geregistreerde handelsmerk van CRM Partners Group BV. Andere hier gebruikte bedrijfsnamen, 
productennamen en bedrijfslogo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

‘Serving true customer needs’ – dat is wat CRM Partners 

mogelijk maakt. Persoonlijk contact met de doelgroep is 

daarbij de leidraad voor succes. CRM Partners is in Nederland 

marktleider op het gebied van customer relationship 

management en implementaties van het Microsoft Dynamics 

CRM platform. 
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