
Case Study

De gemeente Rijswijk   
De gemeente Rijswijk Implementeert een Klant 
Contact Centrum met SugarCRM®



2 Case Study - Rijswijk

  Sugar is van 
onschatbare 
waarde voor 
ons. Het heeft 
ons geholpen 
een volledig 
klantbeeld op 
te bouwen 
waarmee 
medewerkers 
alle relevante 
informatie 
krijgen om 
vragen te 
beantwoorden 
in het eerste 
gesprek. 
Ludo Hoppenbrouwer
Manager Dienstverlening
gemeente Rijswijk

Sugar partner Outdare Implementeert een oplossing 
waarbij 80% van de vragen beantwoord worden in het 
eerste gesprek 

Het Klant Contact Centrum (KCC) van 
de gemeente Rijswijk bedient in totaal 
82.000 inwonenden en werkenden 
met haar diensten. Daarvoor koos zij 
SugarCRM als kernoplossing en werkte 
de gemeente met Sugar Gold Partner 
Outdare. De SugarCRM-implementatie 
van Rijswijk biedt KCC-functionaliteit 
die voorziet in meer gestroomlijnde 
en snelle toegang tot diepgaandere 
data. Invoer van informatie is daarmee 
eenvoudiger en meer accuraat. Met als 
resultaat dat medewerkers de meeste 
vragen kunnen afvangen in het eerste 
contact met de klant. Daarnaast zijn 
de logfunctionaliteiten van SugarCRM 
geïntegreerd met het gebruikte 
telefoniesysteem zodat er meer 
verantwoording en                 opvolging 
kan plaatsvinden. 

Probleemstelling

Veel van de relevante informatie voor 
het KCC van de gemeente Rijswijk was 
verspreid over verschillende databases 
en lokale en landelijke databronnen. Het 
resultaat was dat het niet eenvoudig 
was voor de frontoffice om alle 
benodigde informatie te benaderen die 
een medewerker nodig had voor het 
afhandelen van een telefoongesprek. 
De informatie diende te worden 
gecombineerd zodat het via een centrale 
omgeving eenvoudig ontsloten kon 
worden.

De IT-specialisten van de gemeente 
die de leiding hadden over de 
KCC-implementatie wisten dat ze 
een oplossing moesten vinden die 
kon werken met de bestaande 
informatiesystemen en die ook nog eens 
makkelijk aan te passen was aan de 
behoeften van de gemeente.

De oplossing:               

SugarCRM Professional

Allereerst besloot de gemeente dat 
het haar burgers en bedrijven als 
klanten zou zien met identificeerbare 
behoeften en doelstellingen. Vervolgens 
zocht de gemeente een flexibele 
open source CRM-oplossing met een 
rijke functionaliteit. Ze merkten dat 
SugarCRM een goede invulling gaf aan 
de eisen en wensen van de gemeente 
Rijswijk. 

Verantwoordelijken binnen het 
selectie zagen in SugarCRM een 
enorme kosteneffectieve oplossing 
en waren onder de indruk van 
het gemak waarmee het volledig 
aangepast en geconfigureerd kon 
worden naar eigen behoeften. 
Specifieke aanpassingen vonden 
dan ook plaats voor het koppelen 
van lokale en landelijke databronnen, 
waaronder de Kamer van Koophandel, 
het landelijke en gemeentelijke 
burgerzakeninformatiesysteem en de 
landelijke postcodedatabase. 
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Company Profile
Headquarters:  
Rijswijk, Nederland

Opgericht: 1250 AD

Beschrijving organisatie: 
Rijswijk is een stad en een 
gemeente in de provincie 
Zuid-Holland gesitueerd 
in het Westen van 
Nederland.

Website:  
www.rijswijk.nl

Oplossing: 
Sugar Professional

Solution Partner:  
Outdare

Binnen een periode van drie maanden 
werd SugarCRM geïntegreerd 
in het overkoepelende KCC-
project. Zo integreert SugarCRM 
met het telefoniesysteem, 
document management systeem, 
gemeentelijke afspraaksystemen, 
de website en het intranet en de                              
verschillende social mediakanalen. 

“Allereerst heeft Rijswijk met SugarCRM 
vooral voor een slimme oplossing 
gekozen die in staat is om ‘onder 
water’ allerlei koppelingen te maken 
met onze gemeentelijke systemen. 
Dat is natuurlijk de techniek want het 
project kenmerkt zich vooral door 
de intense samenwerking tussen de 
opdrachtgever en opdrachtnemer 
waarbij de keuze voor SugarCRM voor 
beide partijen via een sterke interactie 
met elkaar tot stand is gekomen.”

Voordelen

Met de intuïtieve interface van 
SugarCRM en het eenvoudige proces 
van gegevensinvoer, heeft Rijswijk de 
juistheid en de volledigheid van haar 
gegevens verbeterd en kan het nu 
sneller toegang tot completere en meer 
diepgaande gegevens verstrekken. 
Als gevolg daarvan kunnen KCC-
medewerkers de meeste vragen 
van burgers afhandelen in het eerste 
contact, waarmee een succesratio 
van 80% wordt bereikt. Daarnaast 
zijn de logging-mogelijkheden vanuit 
SugarCRM geïntegreerd met het 
gebruikte telefoniesysteem, wat 
meer verantwoordelijkheid geeft aan 
medewerkers en meer mogelijkheden 
biedt voor het volgen van informatie.

“SugarCRM is van onschatbare waarde 
voor ons”, concludeert Hoppenbrouwer. 
“Het helpt ons een volledige klantbeeld 
te realiseren wat onze KCC-
medewerkers de directe toegang biedt 
tot de relevante informatie die zij nodig 
hebben om de vragen in één keer te 
beantwoorden.”

Over de gemeente Rijswijk

De gemeente Rijswijk is gelegen in het 
hart van een zeer dichtbevolkte gebied 
van Nederland dat bekend staat als de 
‘Randstad’ en bedient 82.000 klanten, 
waaronder 47.000 inwoners van de 
stad en een extra 35.000 mensen die 
werkzaam zijn binnen de grenzen van 
de gemeente.

Over Outdare

Outdare ondersteunt klanten bij het 
realiseren van klantgerichte systemen 
binnen hun organisaties. Outdare is 
gecertificeerd als een SugarCRM Gold 
Partner en biedt diensten aan die zich 
richten op consultancy, implementatie, 
migratie, integratie en onderhoud. 
Outdare ontwikkelt oplossingen 
binnen in een brede organisatorische 
context en technisch perspectief, 
zodat klantgerichte systemen beter 
functioneren binnen de organisatie en 
haar IT-omgeving.



SugarCRM

Sugar is een betaalbaar en eenvoudig te gebruiken 
customer relationship management (CRM) platform, 
ontworpen om uw bedrijf te helpen om met prospects 
te communiceren, verkoopinformatie te delen, 
overeenkomsten af te sluiten en de klanttevredenheid te 
vergroten.

www.sugarcrm.com/nl
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