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Als branche- of beroepsvereniging stel je de behoeften van 
jouw leden centraal. 

Je onderhandelt namens jouw achterban, zet vakkennis 
in om zaken voor elkaar te krijgen. Trends, juridische of  
technische kennis vertaal je naar praktische werkmethoden. 
Je deelt expertise via allerlei diensten en kanalen. 

Daarnaast stimuleer je onderlinge communicatie en 
samenwerking. Dit doe je allemaal om jouw leden verder te 
helpen en relevant te blijven. 

Uit het Nationaal Verenigings Onderzoek (NVO) 2021 blijkt 
dat veel ledenorganisaties worstelen om deze activiteiten 
te combineren. 
 
Digitale tools, zoals een speciaal CRM-systeem voor  

ledenorganisaties kunnen helpen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.  Met een 
geïntegreerd systeem verbeter je de kwaliteit van jouw relaties aanzienlijk doordat je:

• Overzicht houdt over de status van vragen en wensen
• Inzicht krijgt wat er speelt onder je leden
• Sneller inspeelt op wensen

In dit artikel bieden we je vier richtingen hoe een CRM-systeem als Stb Leden je helpt 
waarde toe te voegen voor jouw achterban.

Ik wens je veel leesplezier toe !

INLEIDING

Robert de
Bruijn
Business

Development
Manager
Stb Leden

AANVRAGEN 
REGISTREREN

AANVRAGEN 
OPVOLGEN COMMUNICEREN ANALYSEREN

https://www.linkedin.com/in/robertdebruijnadieu/
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AANVRAGEN 
REGISTREREN

Met Stb Leden leg je alle verzoeken van jouw achterban, of dit nu per telefoon, e-mail of 
via een webformulier gebeurt, centraal en duidelijk vast.
Als het om een actief lid gaat, dan staan de gegevens van deze persoon al in het systeem. 

• Onder activiteiten:  
registreer je waarover deze persoon contact heeft gezocht. Andere informatie zoals de 
datum, het type verzoek of een kenmerk (bijvoorbeeld; juridisch, financieel of  
lidmaatschap) is snel toegevoegd. Bij een activiteit kan je ook relevante bestanden  
opslaan. Binnenkomende en uitgaande e-mails sla je eenvoudig op via de Outlook- 
archiveerfunctie.

• Gebruik je de speciale Helpdesk-module in CRM?  
Dan maak je van een telefonische vraag, wens of klacht gelijk een ticket aan die
rechtstreeks bij de helpdesk terechtkomt. Verzoeken via een web-formulier, worden
automatisch tot ticket gemaakt.  
Zo’n ticket is een paraplu waaronder je de hele afhandeling van de vraag, wens of 
klacht van begin tot eind beheert. Bij een ticket kan je naast kenmerken ook  
sub-kenmerken toevoegen die relevant zijn voor jouw organisatie.  
Ook leg je de eigenaar van het ticket vast: zodat duidelijk is wie verantwoordelijk is voor 
de afhandeling van het ticket.

Door deze communicatie vast te leggen zien jouw collega’s wat er nog meer speelt bij het 
lid. Zij kunnen hier tijdens contactmomenten rekening mee houden. Deze data kan je ook 
gebruiken voor rapportages of zoekopdrachten.

Aanvragen registreren

CRM

Wat ?

Wanneer?

Wie?
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AANVRAGEN 
OPVOLGEN

Naast de registratie van allerlei verzoeken is het natuurlijk belangrijk dat deze tijdig 
worden opgevolgd. 

Werk je met de CRM-basis functionaliteiten?  
Maak dan een taak (to-do) aan voor jezelf, een collega of een afdeling om deze op te 
volgen. Door taken te voorzien van een deadline en een prioriteitstelling bewaak je de 
voortgang.  
Is de taak afgehandeld? Dan klik je eenvoudig op «afgehandeld» en wordt de datum, 
het tijdstip en de persoon die het heeft afgehandeld automatisch vastgelegd. 

Met de helpdesk-module, leg je ook de status van het ticket en de persoon die het 
afhandelt vast. Ook hier kan je taken aanmaken voor jezelf of anderen om de vraag, 
wens of klacht afgehandeld te krijgen. Onder het ticket zijn al deze acties overzichtelijk 
weergegeven. 

Aanvragen opvolgen

CRM

Helpdesk ticket
aangemaakt

Antwoorden 
bibliotheek

Helpdeskmodule

Basis CRM

Antwoord

Prioritering

Nieuwe
vraag

NEW !

92%
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COMMUNICEREN

Berichten worden direct opgeslagen bij het ticket. Reacties op verzonden mails  
worden ook onder het ticket zichtbaar. Via een alert wordt de eigenaar van het ticket 
op deze ingekomen e-mails geattendeerd. Zo worden leden tijdig geïnformeerd.
Komen antwoorden regelmatiger voor? In de helpdesk-module leg je standaard 
antwoorden vast in een bibliotheek. Met deze kant-en-klare antwoorden wordt het 
beantwoorden van e-mails een stuk sneller en eenvoudiger. 

Wanneer je met de basis CRM-module werkt, dan helpt de Outlook archiveer functie 
om correspondentie makkelijk op te slaan in het CRM.

Communiceren vanuit één systeem

CRMAanvraag

Aanvragen

Lidmaatschappen

Events

Dashboards
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ANALYSEREN

Alles wat je vastlegt is te doorzoeken en rapporteren. Maak bijvoorbeeld rapportages 
over jouw ledenverloop. Maar ook een overzicht van onderwerpen waarover de meeste 
vragen worden gesteld of onderwerpen die veel tijd vragen, maak je in een handomdraai. 

Identificeer relevante trends. Herken thema’s en pas je communicatie naar leden hierop 
aan zodat je relevanter bent. Met deze kennis optimaliseer je trainingsprogramma’s  
door je te focussen op populaire onderwerpen.

Neem als vereniging strategische beslissingen op basis van relevante data

Tot slot een laatste tip: 

Waarom betrek je jouw leden niet bij deze beslissingen? Vraag wat zij willen en nodig 
hebben. Ook daarbij helpt Stb Leden.  
Organiseer polls of enquêtes waarmee je nuttige informatie naar boven haalt over 
gewenste diensten, kennis en behoeften. Laat programma’s en content hierop 
aansluiten. Gebruik feedback om de efficiëntie en kwaliteit van je ledencommunicatie te 
vergroten. 



STB LEDEN 

Een CRM-systeem speciaal voor leden-, branche- en beroepsorganisaties.  

Kies voor de geïntegreerde CRM-software van Stb Leden.  Hiermee leg je informatie 
vast rond organisaties, personen en communicatie in één systeem. Breid standaard 
CRM-functies uit met modules die aansluiten bij wat je nodig hebt. Zo groeit de  
software met je mee en houd je grip op de kosten.

Eudonet Stb is al 30 jaar de ICT-partner van ledenorganisaties in Nederland.  
Sinds 2018 zijn wij onderdeel van de Eudonet groep, een Internationale software 
organisatie gericht op verenigingen.  

Vanuit de Eudonet-Groep bedienen we met ruim 200 medewerkers, waarvan 40 in 
Nederland, dagelijks 1400 klanten bij het bereiken van hun doelstellingen.

Eudonet heeft vestigingen in Nederland, Frankrijk, het VK, Canada en België.  

Geïnteresseerd in de de mogelijkheden van Stb Leden? Onze experts plannen graag 
een kennismakingsgesprek in !

OVER 
EUDONET STB

Happy Users

© Eudonet 2022


