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Succesvol CRM bij de overheid: relatiebeheer in dienst van de organisatie. 

Terraz 

 

De gemeente Rotterdam is, na 10 jaar discussie over externe en interne communicatie rondom 

klanten, bezig met de afronding van een succesvol CRM project. Een inhoudelijke benadering 

van het relatiepatroon in combinatie met de wenselijke interne bedrijfsvoering heeft tot 

verhelderend eenvoudige inzichten geleid. Rotterdam en CRM, relatiebeheer in dienst van de 

organisatie. Wat is daar aan de hand? 

 

Het toverwoord in het bedrijfsleven is CRM, Custom Relationship Management. Toveren bestaat 

echter niet. Er zijn reeds dure lessen betaald, met de invoering van integrale klantprocessen en 

systemen en toevoegen van complexiteit met multi-channel communication en enterprice 

application integration. Relaties bij een gemeente of provincie dienen andere doelen, hebben een 

andere inhoud en volgen een andere processen. In het relatiebeheer zijn de doelstellingen, de 

vorm en ontwikkeling van de organisatie en haar onderdelen bepalend en dus niet een integrale 

CRM standaard.  

 

De directies hebben bij het uitvoeren van hun taak 

contacten met bestuur, bedrijven en burgers. Elke 

directie onderhoudt haar contacten vanuit haar eigen 

doelstellingen. Anders gezegd: verschillende directies 

werken in teams met deels dezelfde relaties aan de 

ontwikkeling van een regio. Zonder overzicht ontstaat 

een diffuus relatiepatroon voor zowel de organisatie als 

haar klanten. Van strakke afstemmingsafspraken 

verstopt de bedrijfsvoering. Diversiteit hoeft echter niet 

tot ondoorzichtigheid te leiden. Het geheel overziend 

onthult zich samenhang in het divers relatiepatroon, 

waarin sturing kan worden aangebracht.  

 

Inzicht in het relatiepatroon is een belangrijk hulpmiddel om sturing te geven aan de contacten.  

Bedienen we met onze evenementen de beoogde sectoren? Wie zijn reeds eerder uitgenodigd en 

zijn er andere belangrijke (nieuwe) spelers in het werkveld? Welke relaties gaan we aan rondom 

verschillende activiteiten? Welke contacten onderhouden klantgroepen of een specifiek bedrijf 

met ons en welke afspraken worden daarin gemaakt? Wie zijn de stakeholders van een bepaald 

proces? Over welke activiteiten worden veel vragen gesteld en zijn er onduidelijkheden die nadere 

communicatie behoeven? Wie kan ik intern om een ingang voor een specifiek bedrijf of 

bestuurorgaan vragen?  

 

Inzicht in relatiecontacten levert voor de medewerkers direct resultaat. Wie is deze klant en met 

wie zijn er reeds contacten, welke evenementen en projecten worden wanneer door wie 

georganiseerd voor welke klant(groep)en, wie kan deze journalist inhoudelijk verder helpen? Deze 
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vragen belemmeren de eigen dagelijkse werkzaamheden. Antwoorden brengen beweging op gang, 

zowel in de dagelijkse werkzaamheden als in de relatie tussen directies.  

 

Samen-werken aan de ontwikkeling van een regio. Interne samenwerking tussen medewerkers, 

teams en directies en externe samenwerking met bestuur, bedrijven en burgers.  

 

 

 

Er zijn vier belangrijke voorwaarden voor het slagen van het project: het fundament in de vorm 

van een gedragen CRM-visie op organisatieniveau, respect voor de ontwikkeling en diversiteit van 

de organisatie, een toegewijde projectorganisatie én de inzet van sleutelfiguren van de teams in 

het project. Daarbij spelen de uitgangspunten van klantgericht werken een belangrijke rol. In onze 

aanpak brengen we deze onderdelen samen met mensen uit de organisatie succesvol bij elkaar.  

 

Voelt u ongeloof opkomen? Neem contact op met Peter Trago van Terraz of Martin Gerritsen van 

Cohensia. 

 

Terraz Peter Trago – peter.trago@terraz.nl 

Cohensia Martin Gerritsen – martin.gerritsen@cohensia.nl 


