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Dit is onze cliënt 
2 persona’s



Dit is onze medewerker
2 persona’s



Bereikbaar voor iedereen
Alle slachtoffers in ‘de buitenwereld’ kunnen online diensten afnemen



Dit is wat de rest van de 
slachtoffers mee kreeg

niks dus. :P
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gemaakt om het zwarte 
gebied te ontginnen
Campagnes, landingpages, dienstgerichte content, Non-

lineaire vragenlijsten



We hebben de tooling 
gemaakt om het zwarte 
gebied te ontginnen
Campagnes, landingpages, dienstgerichte content, Non-

lineaire vragenlijsten



We hebben de tooling 
gemaakt om het zwarte 
gebied te ontginnen
Campagnes, landingpages, dienstgerichte content, Non-

lineaire vragenlijsten



˃ Een systeem die als basis kan dienen voor online en offline dienstverlening aan 
cliënten

˃ CRM en logische plek geven in de applicatie architectuur (het ‘oude’ systeem was het 
‘systeem van alles‘ geworden).

˃ Toekomstbestendig

Aanleiding nieuw CRM



• Online en offline dienstverlening borgen voor een integraal cliëntbeeld

• Moet voldoen aan de AVG

• Gebruiksvriendelijk, intuïtief systeem, noodzaak door vrijwilligers met leeftijd 
veelal boven de 60 jaar

• Betrouwbaar systeem voor verantwoording (rapportages)

• Focus op CRM functie, systeem is alleen voor beheer van onze cliënten en 
bijbehorende processen, koppeling via HR en eventueel andere systemen zoals 
declaratiemodules

• Onderhoudbaarheid

• Beheersbare performance-prestaties

Beloftes CRM-systeem gebaseerd op Exact Synergy
Doopnaam: CRIS



CRIS is in twee fase ontwikkeld

˃ 1: ‘ snelle’ her implementatie met datamigratie (2017)

- Snel fundament leggen met stevige basis

˃ 2: Optimalisatie via scrum (2018/2019)

- 3-wekelijkse sprints met demo’s 

Framework van ontwikkelen



• Kracht en moed om verandering door te zetten

• Focus; richting kiezen, kort cyclisch

• Commitment van de business; organisatie wordt direct meegenomen, duidelijke 
rollen, eigenaarschap

• Respect; samenwerken, goede sfeer, luisteren  naar elkaar

• Openheid; transparantie, openstaan voor feedback

• De pijn van de noodzaak voor optimalisatie systeem creëert grote betrokkenheid 
voor verandering en maakt de urgentie en focus zichtbaar

Succesfactoren voor ontwikkelen



• Helpdesk met direct verbinding met scrumteam

• Juiste mensen op de juiste plek in proces; passie en energie

• Goede samenwerking met leverancier Computerwacht

• Constant bijsturen; steeds openstaan voor feedback. Direct acteren

• Ook agile werken binnen compleet team, ook in ondersteuningsteam

• Flexibiliteit vanuit business 

Verschil kunnen maken door;

















Kijk dit willen we dat iemand 
mee maakt



CRM voor de medewerker die optimaal zijn werk kan (blijven) doen

Medewerker staat centraal (binnen CRM!)

Geertruida



0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

Bedankt
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