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Elke klant is waardevol  
Grip op het verkoopproces 

  

 

 
 
ROC de Leijgraaf is een onderwijsinstelling in de regio Noordoost Brabant. 
Haar belangrijkste missie is bewoners in de regio kansrijk maken. Heel 
bewust richt ROC de Leijgraaf zich op leven lang leren. Dus voor jongeren 
in het reguliere onderwijs als ook voor werkenden.  
 
Voor het ROC staan drie belangrijke activiteiten centraal. Ten eerste participatie, 
wat inhoud mensen beschikbaar maken voor de arbeidsmarkt, denk hierbij aan 
inburgeringscursussen. Ten tweede kwalificatie, wat gericht is op werkenden extra 
onderwijs bieden als ook mensen onder de 23 jaar scholen om daarna te kunnen 
gaan werken. En tot slot innovatie. Hiervoor werkt ROC de Leijgraaf veel met het 
MKB samen om onderwijs in te zetten voor innovatieve trajecten.  
 
De afgelopen twee en een half jaar is ROC de Leijgraaf flink gegroeid van 500 
leerlingen in het contractonderwijs naar ruim 2.000. “Groei is niet het doel, de groei 
op het gebied van contractonderwijs helpt om de daling van het reguliere onderwijs, 
als gevolg van demografische ontwikkelingen, op te vangen. Om dit te managen is 
een professionele CRM oplossing een absolute voorwaarde. Bluedesk CRM gaf een 
overtuigende presentatie, met helder antwoord op het vraagstuk van ROC de 
Leijgraaf. De gedegen uitstraling van update CRM straalde vertrouwen uit,” vertelt 
Ernest van Wijk. Hij is Directeur Marketing, Verkoop & Communicatie en geeft 
tevens leiding aan de stuurgroep voor de implementatie van update CRM.  
 
 

“De belangrijkste winst zit absoluut in het zichtbaar maken van het verkoopproces. 
Zowel het handelen van de accountmanagers per fase, als de output.” 

Ernest van Wijk, stuurgroep update CRM. 
 
 

   Toepassingsgebied 
Accountmanagers, Front 
Office, Financiën en 
Directie  
 
Doelstellingen  
• Beheersbaar maken 

van het 
verkoopproces; 

• Inzicht in offerte 
proces;  

• Vastleggen van de 
order over de 
omzetperiode;  

• Helder 
goedkeuringsproces 
voor opleidingen; 

• Relatiebeheer & 
contactmanagement.  

 
Aantal gebruikers 
40 
 
Aantal relaties  
+/- 10.000 
 
Locatie  
13 vestigingen 
 
Oplossing 
update.seven web 
 
Lancering update CRM 
Augustus 2011  
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Resultaten 
 
“De invoering van update CRM heeft ons een 
instrument in handen gegeven dat ons hielp om 
processen transparant te krijgen”, aldus Ernest van 
Wijk. De implementatie heeft al tot mooie 
resultaten geleid:  
• Zichtbaarheid van het verkoopproces;  
• Centralisatie van relatiegegevens en 

centralisatie van de pipeline;  
• Het handelen van de accountmanagers per fase 

van het verkoopproces inzichtelijk, waardoor 
eventuele (bij)sturing mogelijk is;  

• Voor elk opleidingstraject inzicht in uitstaande 
offertes en slagingskans; 

• Weten hoe de pipeline gevuld is, verspreid over 
de komende jaren, afhankelijk van de duur van 
het opleidingstraject;  

• Duidelijke verdeling tussen publiekelijke en 
private gelden;  

• Eigenaarschap van het systeem is verschoven 
van staf- naar de lijnafdelingen, met daardoor 
meer draagvlak binnen de organisatie;  

• Controller omarmt het systeem, omdat zaken 
met één druk op de knop transparant zijn;  

• Actuele data zorgt voor zekerheid;  
• Het gehele goedkeuringsproces voor een 

opleidingstraject is gedigitaliseerd. Van 
onderwijsmanager tot en met de handtekening 
van de afdelingsdirecteur. 
 

  

 
 
 
 

“Onze klanten worden eenduidig benaderd, met 
één gezicht. Hoe we dat intern georganiseerd 

hebben moet voor de klant niets uitmaken. Dat is 
de kracht van het CRM systeem dat Bluedesk CRM 

geïmplementeerd heeft.” 

   Waarom vernieuwing nodig was 
 
“We hadden al een CRM systeem. Echter wat we 
merkten is dat het sec gebruikt werd voor front 
office activiteiten. We maakten onvoldoende 
gebruik van de talloze functionaliteiten. Gevolg 
was dat er weinig draagvlak was voor het oude 
systeem. Dan kun je beter vernieuwen”, vertelt 
Ernest van Wijk. 
 

“Wat we zagen was dat update CRM niet zo zeer 
een vernieuwende uitstraling had, als wel een 

gedegen uitstraling. Precies wat wij op dat 
moment nodig hadden. Het hoefde niet state of 
the art te zijn. We waren op zoek naar iets dat 

juist relatief eenvoudig te beheersen is.”  
 
 
Wensen door vertaald zien  
 
Op basis van hun wensenlijst met functionaliteiten 
is ROC de Leijgraaf op zoek gegaan naar de juiste 
partner voor het nieuwe CRM systeem. Een longlist 
werd aangeschreven. Op basis van de reacties is 
een shortlist gemaakt. “Het voorbereidend werk 
van Bluedesk CRM sloeg aan door hun klant 
specifieke  aanpak, dus zij werden uitgenodigd 
voor een presentatie.”  
 
Op basis van verschillende criteria en ranking is de 
definitieve keuze gemaakt voor Bluedesk CRM. 
Doorslaggevend hierbij was:  
• Goed de doorvertaling kunnen maken naar 

ons, als onderwijsinstelling; 
• Helemaal kunnen inrichten naar onze wensen, 

door grote flexibiliteit van update CRM 
• Nauwkeurige calculatie van opleidingstrajecten 

kunnen maken;  
• Heldere verkooprapportage die snel te maken 

zijn;  
 
“Plezierig was ook dat we er financieel goed 
uitkwamen, zodat update CRM geïmplementeerd 
kon gaan worden.” 
 

 
‘Gewoon, doen!’ dat is Bluedesk CRM  
 
De keuze is net voor de zomervakantie gemaakt. 
De voorwaarde was na de zomervakantie klaar 
zijn, zodat alle nieuwe leertrajecten meteen in 
update CRM zouden staan. “Zowel onze eigen 
mensen als Bluedesk CRM hebben in de zomer van 
2011 alles op alles gezet om na de vakantie live te 
gaan. Dat is gelukt. En we zijn ook nog 100% 
binnen budget gebleven.” 
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Het projectteam bestond uit negen mensen: vier 
accountmanagers, drie binnendienst medewerkers, 
een ICT manager en natuurlijk een 
projectmanager. Tevens was er een stuurgroep 
ingericht zodat vanuit alle disciplines de wensen en 
eisen doorgevoerd zouden worden.  
 

“Het implementatieproces is naar verwachting 
verlopen. De kracht van Bluedesk CRM zit in het 

eenvoudig vertellen van complexe zaken. Daarmee 
is het nieuwe systeem voor een heel breed  

publiek te begrijpen.” 
 
Gestart is met de implementatie van het 
relatiebeheer & contactmanagement. Daarna 
volgde het inrichten van het verkoopproces van de 
cursussen, trainingen en de maatwerk opleidingen, 
met het bijhorende verkoop- en goedkeurings-
proces. Bluedesk CRM start (in elke fase) met een 
heldere proces- en functieomschrijving. Dit is 
verder uitgewerkt in een datamodel en 
geconfigureerd naar het CRM systeem. “Wekelijkse 
voorgangsbesprekingen, workshops en tests 
zorgde ervoor dat we onze planning realiseerde. 
Na drie en een halve maand gingen we live. Toen 
kon het systeem volop gevoed worden.”  
 
“Bij ROC de Leijgraaf hebben we drie imago 
kenmerken, die je eigenlijk zo op Bluedesk CRM 
zou kunnen leggen”.  
1. Dichtbij zijn. Onze contactpersoon van 

Bluedesk CRM is altijd bereikbaar. En ze 
handelen en behandelen met een menselijke 
maat. 

2. Gewoon doen. Bij Bluedesk CRM is het motto 
ook ‘de handen uit de mouwen steken’.  

3. Verbinding maken. Dat is natuurlijk onze taak, 
maar ook de continue vinger aan de pols van 
Bluedesk CRM draagt daar aan bij. 

Dus hoe ze waren in het selectietraject, zette zich 
voort in het gehele verdere project. Dat zorgt voor 
vertrouwen.”  
 

 
update CRM bij ROC de Leijgraaf 
 
“De ondersteuning door Bluedesk CRM voor het 
functionele beheer is goed. We worden meteen 
accuraat en goed geholpen. Mijn wens is om nog 
zelfstandiger te worden voor de reguliere 
beheersactiviteiten. De eerste lijn hoort intern te 
liggen. Als die basis er is kunnen we update CRM 
verder gaan uitbouwen,” aldus Ernest van Wijk. 
 

 
Ernest van Wijk, Directeur Marketing, Verkoop & 
Communicatie. Stuurgroep implementatie update CRM 
bij ROC de Leijgraaf.  
 
Grip op het verkoopproces  
 
“In de oude situatie hield elke accountmanager zijn 
eigen verkoop bij, en dan moet je vertrouwen op 
het aangeleverde Excel formulier. Nu is alles 
transparant in het systeem. Dit betekent 
veranderen en verandering brengt weerstand met 
zich mee. Denk alleen al aan het extra werk wat 
men ervan verwacht. Dit hebben we ondervangen 
door het systeem gebruikersvriendelijk te maken 
en voldoende ondersteuning te bieden aan de 
accountmanagers,” vertelt Ernest van Wijk. 
 
Elke fase in het verkoopproces is nu transparant. 
Van kans in de markt, naar offerte, slagingskans en 
daadwerkelijke opdracht. “Bluedesk CRM heeft het 
CRM systeem precies zo aangepast zoals ons 
verkoopproces verloopt.” Concreet betekent dit dat 
het offerteproces, het orderproces en het 
accorderingsproces goed in het systeem zit. 
“Uiteindelijk werken we met overheidsgeld, dus 
hierbij dienen we heel duidelijk aan te geven waar 
de scheiding ligt tussen publiek en privaat geld.”  
 

 
“Het feit dat we alles met een druk op de knop 
helder maken, betekent dat het goed of fout is. 

Niet een beetje goed of een beetje fout.  
Door deze actuele data neem je ook de 
onzekerheid weg bij leidinggevenden.” 
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Ambities  
 
ROC de Leijgraaf is een ambitieuze organisatie. 
update CRM wordt nu ingezet voor het 
contractonderwijs. Momenteel wordt de slag 
gemaakt naar het loopbaancentrum, de 
gemeentelijke contracten. Denk bijvoorbeeld aan 
inburgeringscursussen en (re)integratie.  
 
Ambities zijn er ook voor de uitbreiding van update 
CRM. Ernest van Wijk: “ja, we gebruiken het 
systeem waar het initieel voor bedoeld was. Of 
daar alles mee afgedekt is? Nee, nog lang niet. Er 
liggen nog volop kansen. Denk aan de werving van 
leerlingen van ons reguliere onderwijs of het 
vastleggen van oud-leerlingen als alumni in het 
CRM systeem. Hetzelfde geldt voor het beheer van 
bedrijven met stageplaatsen. Dagelijks zijn er 
namelijk 2500 leerlingen werkzaam in de regio.”  
 
“Bluedesk CRM is voor ons de ideale partner door 
het leveren van een voor ons specifiek ingericht 
CRM systeem en het bieden van ondersteuning 
waar nodig. Het systeem is voor ons een essentieel 
instrument geworden in de bedrijfsvoering om 
processen transparant te krijgen,” sluit Ernest van 
Wijk af.  
 
 
 

Over ROC de Leijgraaf 
 

ROC de Leijgraaf is een moderne kennis-
onderneming voor Noordoost Brabant. Momenteel 
studeren er circa 9.000 studenten.  
 
De Leijgraaf heeft als doel jongeren en 
volwassenen kansrijk te maken en hen te 
faciliteren bij “een leven lang leren”. Jongeren en 
volwassen kunnen terecht bij ROC de Leijgraaf voor 
een praktijkgerichte mbo-opleiding, deeltijd havo 
en vmbo-t.  
 
Voor bedrijven en instellingen verzorgt de Leijgraaf 
trainingen en begeleidt trajecten voor innovatie en 
strategievorming. Het loopbaancentrum helpt bij 
(re)integratie en inburgering.  
 
Met dertien vestigingen, o.a. Oss, Veghel, Uden, 
Cuijk en Boxmeer, is de Leijgraaf voor iedereen 
dichtbij.  
 
www.leijgraaf.nl 
 

  

 
 
 
	  
 

 
 

 Meer informatie  
  
Wilt u weten wat Bluedesk CRM voor u kan betekenen? Neem dan geheel 
vrijblijvend contact op via telefoonnummer 085 878 42 06 of stuur een  
e-mail met uw vraag naar info@bluedeskcrm.nl onder vermelding van uw 
bedrijfsnaam, uw naam en telefoonnummer. Wij nemen dan zo spoedig 
mogelijk contact met u op.  
 
Bluedesk CRM BV  
Meerpaal 14-G 
4904 SK  Oosterhout (NB) 
T +31 (0)85 878 42 06 
F + 31(0)85 878 42 07 
info@bluedeskcrm.nl  
www.bluedeskcrm.nl 

 


