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Case: OBR Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Missie OBR

� Wij initiëren, investeren en werken samen met de markt voor 
een sterke economische en ruimtelijke ontwikkeling van 
Rotterdam.

� We werken in opdracht van het stadsbestuur en in nauwe 
samenwerking met andere gemeentelijke diensten, 
overheden, marktpartijen, ondernemers, onderwijsinstellingen, 
kennisinstituten, non-profitorganisaties en bewoners.

Visie OBR

� Voor economische en ruimtelijke ontwikkeling van Rotterdam is 
het Ontwikkelingsbedrijf het aanspreekpunt, de regisseur 
van de gemeentelijke inzet en de uitvoerder.
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OBR en Rotterdam
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OBR: de organisatie

� De organisatie
• Hoog ambitieniveau

• Veel doelgroepen & partners en drie rollen

� Ontwikkeling van de klantgerichte organisatie
• Centraal aanspreekpunt: integratie van balie, web en andere media

• Interne organisatie: visie - cultuur - structuur op klantfocus

� Geen eigenaar van relatie: elk team eigen werkveld
• Aantrekken en uitbreiden van bedrijven – banen

• Ontwikkelen van gebieden – speerpunten in de stad

• Ondersteunen van bedrijfsvoering en organisatie projecten & evenementen

� Programma Klant & Ondernemer – onderdeel CRM



OBR & CRM: resultaat en aanpak

� Relatiebeheer: na 10 jaar - NU concreet resultaat 2008
• Top down & Button up in combi met organisatie ontwikkeling

• Wervelend ICT geweld met solution workshops

• Prince2 …

� Aanpak toegesneden op OBR
• Praktijkcase: werkwijze, klantcontacten, klantbestand

• Inrichting: aan de hand van bestaande & getoetste processen

• Procesopleiding: zo werken wij op de afdeling

• Fasering: (F1) team > sector > drie sectoren en (F2) verdieping

• Ontwikkeling: CRM inhoud, proces én richting

� Resultaat
• 2008 relatiebeheer sector Economie, 2009 OBR totaal



Customer Relationship Management

CRM IS DEAD

Analistenbureau Gartner 2006



CRM IS DEAD

Leveranciers willen vooral snelle orders scoren, 

consultants willen uren schrijven, bedrijven weten niet 

wat ze er mee willen en de klant begrijpt niets van CRM

� De inhoud is overweldigend

� De benodigde cultuurverandering onoverkomelijk

� Het is onderdeel van ERP-applicaties

� De kosten zijn enorm en revenuen onduidelijk



Customer Relationship Management

Oorsprong en toepassing in sales

Veel verschijningsvormen

Customer Profitability Management 

Steeds nieuwe termen en kreten



Customer Relationship Management

� CRM is een bedrijfsstrategie die zich richt op het realiseren van 
bedrijfsdoelstellingen […] door het aangaan, onderhouden, 
maximaliseren en […] beëindigen van relaties met individuele 
klanten.                       CRM in de praktijk - van Leeuwen, 2005

� CRM is een werkwijze om klanten aan te trekken, te behouden en 
de waarde van de klant te optimaliseren door het verzamelen, 
koppelen en gebruiken van klantenkennis. De waarde van de 
klant wordt bepaald door de waarde voor de stad (omzet , 
werkgelegenheid, investeringen), opbrengsten (vastgoed, huur), 
afnamen van producten (subsidieregelingen) en positieve mond-
tot-mond reklame.                                       OBR notitie, 2007



CRM voluit: integratie rondom klant

KLANT

Relaties: 
bedrijven & 
personen

Informatie 
voorziening

Offertes &

Orders

Leads &

Contracten

Events & 
projecten

Producten & 
diensten

Contacten & 
afspraken

CRM geeft een compleet beeld van alle bedrijfsactiviteiten rondom een klant. 

De gegevens komen deels uit het primaire bedrijfssysteem.

Betalingen & 
Incasso



CRM & Corporatie 10.000 eenheden

100 duizenden items: diensten en contacten

� Relaties 
Bewoners, woningzoekenden, partners, overheden, leveranciers, …

� Producten & Diensten catalogus
Woningen in H HV HK SK K, producten dienstverlening, …

� Contracten
10.000 huurcontracten, ZAV, betalingsregelingen, …

� Offertes
500 mutaties/jaar, dagelijks & planmatig onderhoud, renovaties, nieuwbouw …

� Facturen & Incasso 
120.000 maandhuren/jaar, huurachterstanden, schuldsanering …

� Evenementen & projecten 
Nieuwbouw, renovatie, jaarlijkse huurverhoging, nieuw ZAV beleid, …

� Contacten 
Huur, service, wijkbeheer, huurbetaling, wozo, bewonersvereniging, …



CRM & Corporatie 10.000 eenheden

100 duizenden items: relaties, producten & diensten, contracten, offertes, 
facturen & incasso, evenementen & projecten, contacten

A. Ondersteuning in contacten zelf

1. Profiel van klant en contacten
2. Sturing door stappen, inhoud, keuzen, gegevens ed

Registratie is geen doel op zich: gegevens > informatie

1. Individuele registratie in werkproces: informatie en bewaking proces
2. 360 graden scan van klant: gegevens en labeling
3. Big data: analyse totale netwerk & contacten van de corporatie



CRM voluit: multichannel

Multichannel CRM

Klanten

Analyse

Marketing

WEB & email

Callcentre

Veld

Partners

Klant

gegevens
Back Office



CRM =

� CRM = hoe je met je klanten omgaat

� CRM = het is, wat het is

� CRM = het niveau waar je staat is uitgangspunt

� CRM = implementeer de dingen die haalbaar zijn

� CRM = logische stap in ontwikkelingsperspectief

� CRM = de kans om verbindingen te leggen

� De aanpak maakt het verschil

� Resultaat én bijdrage aan ontwikkelingsstap



INK ontwikkelingsmodel



CRM & INK

1 2 3 4 5

CRM = het niveau waar je staat is uitgangspunt



CRM: in elke fase een ander project!

Ontwikkelingsfase
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Systeem

georiënteerd

Het INK ontwikkelingsmodel kan gebruikt worden voor  een 
fasering van de invoering van CRM binnen een bedrijf.

Activiteit

georiënteerd

Vaststellen

klantbestand

Proces

georiënteerd

Vaststellen

klantbeheer

proces

Invoeren

relatiebeheer

Keten

georiënteerd

Transformatie 

georiënteerd

CRM
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in de keten
Invoeren 

CRM 

Proces



D andere k(l)ant



CRM invoeren: verbinding

manager manager manager manager

medewerkers

2 teamleden 2 teamleden 2 teamleden

medewerkers medewerkers medewerkers

directie

2 teamleden



CRM invoeren: project21

• Definiëren en uitwerken van klantbeheerproces

• Vertalen van eisen&wensen naar CRM applicatie

• Samenstellen en geven gebruikersopleidingen

• Inrichten van CRM Applicatie

• Opzetten van autorisatie en gebruikersprocedure

• Opzetten beheerorganisatie rond CRM Applicatie

KlantrelatieApplicatie & AO

Richting & Resultaat

� Advisering  en business ondersteuning

� Opstellen Business Cases , KPI’s en ROI

� Ondersteunen ontwikkelingstraject

� Ondersteunen inhoudelijke ontwikkeling

Praktijkcase

� Klantcontacten

� Relatiegegevens

� Inrichting



CRM invoeren: medewerkers



Adviezen genoeg…

� Selecteer een partner met de juiste focus en mentaliteit

� Definieer duidelijk doel & opeenvolgende stappen

� Communiceer met alle lagen: 

• Directie: richting & zeepkist

• Management: inhoud & prioriteit

• Medewerkers: praktijkcase per afdeling

� Geef ICT een belangrijke rol, maar laat de klantafdeling 
het project leiden

� Verzamel de klantgegevens in de hele organisatie en begin 
niet met system-integratie



Valkuilen - succesfactoren - ervaring

� Overal adviezen in 10 valkuilen en 10 succesfactoren

� Ervaringen die CRM tot een succes maken
• Veranderen van dagelijkse routine: medewerkers & dagelijks werk

• Inzicht in de basisgegevens van de klant: de klantkaart

• Inzicht in voorgaande afspraken: de contactgegevens

• Inzicht in de opbouw van facturen: de incassogegevens

• CRM is ontwikkeling visie op markt & klant: geen interne of ICT focus

• EAI Enterprice Application Integration: je komt er niet meer uit

• Inzicht in eigen catalogus: P&D herkenbaar samengebracht

• CRM is een ontwikkeling - een project in ontwikkelingsstappen



Eindelijk … een inrichting

• Voorbeeld CRM ON Demand van Oracle



Afdeling: startpagina



Organisaties

Organisatiegegevens

Contactpersonen

Klantteam

Open activiteiten

Gesloten activiteiten



Taak: contact – taak – doorgeven 



CRM & VHV: vragen?
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