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Onze impact is gegroeid. We hebben 
nu heel goed inzicht in waar het geld 
naartoe gaat en wat het oplevert 
voor onze doelgroep.”

- Erwin de Winter
Manager ICT & Informatie HandicapNL 
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HandicapNL gunt de ruim twee miljoen mensen met 
een handicap in Nederland een waardevol dagelijks 
leven. Onder leiding van Manager ICT & Informatie 
Erwin de Winter koos HandicapNL in 2016 voor 
Salesforce om nog meer impact te kunnen maken. 
Implementatiepartner Bluedesk CRM en Documizers 
werkten samen om HandicapNL te helpen aan 
effi  ciëntere werkprocessen en meer sturing op data. 

Voor HandicapNL was in januari 2016 de tijd rijp 
voor een nieuw CRM. De Winter: “Wij gebruikten 
drie verschillende systemen. Een CRM-systeem als 
relatietool, een systeem voor donateursmanagement 
en een systeem voor projectadministratie. Die waren 
verouderd en we zochten naar een oplossing die alle 
systemen combineert.” Daarnaast wilden Erwin en zijn 
collega’s data beter benutten: “We waren voor data 
vaak afhankelijk van consultants, het was moeilijk om 
zelf rapportages te maken. We hadden niet het gevoel 
dat we eigenaar waren van de data.” 

“We wilden zelf eenvoudige confi guraties kunnen doen.” 

Meer doen met data
HandicapNL wilde meer inzicht in alle acties, waar 
bestedingen terechtkomen en hoe ze daarvan leren 
om nog betere fondsenwerving te doen, zodat ze nog 
meer mensen uit onze doelgroep kunnen helpen. De 

Winter: “Het nieuwe CRM moest daarom zorgen voor 
meer eigenaarschap van de data, meer inzicht en meer 
grip. We wilden zelf beschikken over de data en zelf 
eenvoudige confi guraties doen.” 

Slimmer werken met Salesforce 
HandicapNL had veel CRM-systemen op het oog, ook 
buiten de goededoelensector. Uiteindelijk selecteerde 
De Winter 7 partijen, waarvan Salesforce won: 
“Salesforce maakt data goed toegankelijk en had zich al 
bewezen voor andere goede doelen. We vonden het ook 
heel belangrijk dat het nieuwe CRM een cloudoplossing 
was. Bovendien is het ecosysteem heel uitgebreid met 
tal van organisaties en applicaties die je helpen om je 
bedrijfsprocessen te verbeteren.” 

“Salesforce maakt data goed toegankelijk en had zich al 
bewezen voor andere goede doelen.”

Vooruit op vijf fronten
Salesforce werkt op vijf fronten voor Erwin en zijn 
collega’s. Als ‘kaartenbak’ voor zo’n 150.000 relaties, 
van donateurs tot vrijwilligers. “En leads, bijvoorbeeld 
mensen die zich hebben geabonneerd op de 
nieuwsbrief of een whitepaper hebben gedownload 
bijvoorbeeld.”, aldus De Winter. HandicapNL zet 
Salesforce ook in voor donateursmanagement, 

waarbij het naast alle donaties ook de acties van het 
actieplatform beheert. Al snel volgde ook  ‘bestedingen’, 
om de projectaanvragen van andere organisaties 
te beheren, en [Buddies]; het vriendenproject van 
HandicapNL dat vrijwilligers koppelt aan mensen 
met een beperking, om samen leuke activiteiten te 
doen. Tot slot lopen alle uitbetalingen aan projecten 
gestroomlijnd via Salesforce en Exact. 

Meer inzicht en overzicht
HandicapNL heeft met Salesforce het inzicht en 
overzicht waar ze op hadden gewacht: “Informatie die 
er nu in gaat, kan op een ander moment door iemand 
anders voor een ander doel gebruikt worden. Zo kunnen 
we veel beter relaties leggen, afdelingsoverstijgend 
werken en zo waarde toevoegen aan de organisatie. 
Een voorbeeld is onze projectorganisatie. Met de data 
uit Salesforce kunnen we onze achterban veel beter 
informeren over wat we precies doen.”

Soepele implementatie, snelle 
support
Toen de keuze voor het platform was gemaakt, kreeg 
HandicapNL van Salesforce het advies om met 
Bluedesk CRM in zee te gaan. De Winter: “Bluedesk 
CRM was de juiste partij voor ons. Qua grootte en 
qua trackrecord; zij hadden Salesforce al succesvol 
geïmplementeerd bij soortgelijke organisaties. Vooral 
het projectmanagement vond ik heel goed, ze hadden 
alles onder controle. Het mooie van Bluedesk CRM 
vind ik ook hun eigen Service Studio. Ideaal voor 
kleine confi guraties waarbij je niet wil wachten op 
een consultant, maar die je snel wilt laten oppakken 
door een dedicated support-team.” Bluedesk CRM 
signaleerde dat HandicapNL ook veel winst kon behalen 
met effi ciënter documentmanagement. Daarvoor 
riep Bluedesk CRM in 2019 de hulp in van partner 
Documizers. 

“Met DocuFlow besparen we veel tijd en een hoop geregel.”
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Makkelijkere documentstromen 
met DocuFlow
DocuFlow, het online platform van Documizers, 
automatiseert alle document- en emailprocessen 
van HandicapNL. De Winter: “We kunnen nu onze 
brieven en e-mails opmaken en versturen vanuit 
Salesforce, zoals onze bedankbrief voor donateurs. 
Direct met alle informatie erin van de juiste 
persoon. Zo hoeven we niet meer eerst in Word 
te bewerken en uploaden, met risico’s op fouten. 
Met DocuFlow besparen we veel tijd en een hoop 
geregel.” 

HandicapNL koos voor Documizers om de fijne, 
snelle samenwerking én om de service ‘Digitaal 
ondertekenen’. “Dat gebruiken we bijvoorbeeld voor 
vrijwilligerscontracten. Niet meer brieven over en 
weer, niet meer wachten op een handtekening. 
Ik denk dat we daarmee alleen al minstens een 
kwartier per contract besparen en wij hebben er 

zo’n 2.500 per jaar.” Als volgende wens heeft De 
Winter om ook alle personele contracten digitaal te 
laten verlopen. 

De favoriete apps van 
HandicapNL
HandicapNL benut onder meer de volgende apps uit de 
Salesforce AppExchange: 

•  DocuFlow voor documenten, e-mails en digitaal 
ondertekenen

•  Linkpoint voor het koppelen van e-mails van Outlook 
aan Salesforce 

•  Converse in combinatie met Payment Hub voor 
donateursmanagement

•  Duplicate Check om records in Salesforce te 
ontdubbelen 

•  Record Validation voor adresherkenning 

Toekomst en tips 
Nu HandicapNL met Salesforce echt eigenaar is van 
de data, kan de hele organisatie datagedreven werken. 
“Dat betekent onder meer dat we scherper targeten, 
verschillende doelgroepen maken en zo veel betere 
marketingcommunicatie bedrijven. We hebben nu meer 
inzicht in al onze projecten. Waarom doen we dit, voor 
wie en hoe? Doordat we dit weten, groeien onze impact 
en zichtbaarheid.”

Met Salesforce wil De Winter de fondsenwerving 
blijven verbeteren en groeien in omzet, om zo nog 
meer mensen uit de doelgroep te helpen. Hij sluit af 
met zijn tip voor andere organisaties die een nieuw 
CRM overwegen: “Vergelijk verschillende oplossingen 
en partners, het is belangrijk dat je een goede match 
hebt. Kijk ook of een oplossing standaard al brengt 
wat jij verwacht. Ik denk dat je niet te veel moet willen 
veranderen, de basis moet al goed zijn.” 

In Nederland leven ruim twee 
miljoen mensen met een 
handicap. Men denkt vaak dat 
de overheid het allemaal wel 
regelt voor deze doelgroep. 

Helaas is dit niet het geval en verliezen 
zij meer levenskwaliteit dan nodig. Zoals 
leuke vrienden, een uitdagende baan en de 
mogelijkheid om te gaan en staan waar je 
wilt. HandicapNL vindt dit onacceptabel en 
stopt niet voordat iedereen met een handicap 

een normaal, waardevol dagelijks leven 
leidt. Dit doen ze met landelijke, regionale en 
lokale projecten zoals revalidatietrainingen, 
vriendschapsprojecten en ondersteuning van 
mantelzorgers. 

www.handicap.nl
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Het is belangrijk dat je een 
goede match hebt.
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