
REQUEST FOR PROPOSALS (RFP) 

 
AFDELING : Fondsenontwikkeling – 

communicatie - draagvlag Rikolto BE 

ONDERWERP : CRM/marketing platform Rikolto vzw 

DATUM : juli 2021 (deadline proposal 31/07/2021) 

 

Voor het beheer van persoons- en marketinggegevens willen wij onze CRM-omgeving vernieuwen 

en klaarzetten voor de toekomst. We beogen een optimale integratie van alle systemen waarin 

we data capteren en een verdere automatisatie van onze processen voor giftverwerking en 

fondsenwerving.  

 

Over Rikolto vzw 

 
Rikolto België vzw vertegenwoordigt de ‘Europese HUB’ van het internationale Rikolto Netwerk. 

Dit netwerk bestaat uit 5 ‘HUBS’, is actief in 15 landen en enkele centrale diensten worden 

samengebracht in de SON (momenteel ook vanuit België). Rikolto België heeft een eigen 

inhoudelijk programma, gericht op het verduurzamen van scholen en retail. Het gehele netwerk 

heeft als missie ervoor te zorgen dat iedereen overal toegang krijgt tot voldoende duurzame 

voeding. Naast het inhoudelijke programma is Rikolto België vzw (voorlopig) de enige entiteit 

die zich richt op burgers (B2C). Rikolto België vzw zorgt (vanuit historische overwegingen) voor 

de private fondsenwerving van het netwerk. Ook in ons programma richten we onze 

communicatie in sommige gevallen naar burgers/consumenten/ouders.  

De nood en vraag naar een toegenomen automatisatie en bijkomende mogelijkheden voor een 

centraal CRM/marketingplatform komen vanuit private fondsenwerving.  

 

De gehele organisatie is nog steeds in transitie van een – vanuit België aangestuurde – NGO naar 
een internationale netwerkorganisatie. Voorlopig zit fondsenwerving/ B2C marketing en 
communicatie enkel in België, omdat daar ook de expertise ligt, maar op termijn wordt ook dit 
verder geïnternationaliseerd. Het is daarom belangrijk om goede, heldere processen te hebben 
voor het beheren van individuele persoonsgegevens (inclusief financiële gegevens).  
 

Publiek  

 
We richten ons op het brede Vlaamse publiek, maar merken dat onze boodschap (en steunvraag) 

vooral resoneert bij hoogopgeleide 60 plussers. Deze doelgroep delen we met tal van spelers in 

de sector. Rikolto positioneert zich als innovatieve voorloper in de NGO-sector. Ook op vlak 

van datamarketing. We willen nu een volgende stap zetten.  

 

  



Doelstellingen 

 
 

Objectieven 

 
Financiële objectieven 
 
Private fondsenwerving is een belangrijke bron van inkomsten voor de netwerkorganisatie 
Rikolto. De ambities zijn er hoog en het is nog steeds zoeken naar een goede verhouding en 
evenwicht, zowel inhoudelijk als financieel. Private fondsenwerving gebeurt momenteel enkel in 
België maar trekt inhoudelijk wel een internationale kaart. We willen, door een betere 
automatisatie, onze inkomsten uit private fondsenwerving verhogen.  
 
Draagvlak in kaart brengen en bewerken 
 
We zijn actief in België met private fondsenwerving maar ook met een eigen ‘Belgisch 
inhoudelijk programma’ waarbij ook consumenten, leerkrachten, ouders en jongeren worden 
bereikt. Het is voor ons belangrijk om dat brede draagvlak op een uniforme manier in kaart te 
brengen en een overzicht te houden op de contactpunten van een bepaalde persoon met onze 
brede organisatie. Met onze nieuwsbrieven en andere kanalen willen we een significant gedeelte 
van de Vlaamse bevolking bereiken. We willen beter leren wat hen prikkelt om daar beter op in 
te kunnen spelen.  
 
Loyaliteit verhogen 

 
Ons klassieke donateursbestand veroudert. De demografische uitval die we daar zien konden we 
de afgelopen jaren onvoldoende goedmaken met nieuwe donateurs in ons bestand. Ook met 
bestaande donateurs willen we de loyaliteit verhogen door in te zetten op domiciliëringen. 
Momenteel weegt het administratieve proces voor domiciliëring erg door. Dat willen we in een 
eerste plaats kunnen uitbesteden/vereenvoudigen. Daarnaast willen we dit ondersteunen met 
telemarketingcampagnes.  
 
Ambassadeurs en engagementen identificeren 
 
Een belangrijk onderdeel van onze fondsenwerving is het individuele engagement van een aantal 
mensen die steun vragen in hun netwerk n.a.v. één van onze initiatieven: campagne, sportief 
event, … Wij willen deze engagementen, maar vooral de personen erachter in kaart brengen. 

•FOCUS OP JURIDISCH CORRECTE 
MAAR BREDE DATACAPTATIE

•Elke prospect 
verwelkomen/bedanken en 
toeleiden

Prospecten
(sponsors, slapende donateurs,

nieuwsbriefabonees 

geïnteresseerden programma)

•DS1: Stijging aantal actieve donateurs in de 
database

•DS2: DM resultaat stijgt.
Donateurs

•DS3: Stijging aantal domiciliëringen door structureel de 
vraag te stellen en administratieve vereenvoudiging van 
het interne proces

•DS4: Resultaat structurele steun stijgt.
Structurele 
Donateurs

•Identificatie prospecten in database en gerichte opvolging. 
Identificeren van kandidaten in eigen netwerk. 

•DS5: Minimaal 2x/jaar contactmoment (telefonisch of per post).
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Momenteel registeren we deze persoonlijke engagementen als ‘campagnes’ in Salesforce. Het is 
echter niet eenvoudig om duidelijk zicht te krijgen op de verschillende engagementen van een 
bepaalde persoon. Dat zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden.  
 
Processen automatiseren 
 
We willen met name de processen rond giftverwerking optimaal automatiseren en/of 
uitbesteden. D.w.z. het capteren van giften via donatieformulieren op de website (drupal) en 
via het actieplatform (Koalect) incl. het toekennen en administratief indienen van fiscale 
attesten. Domiciliëringen moeten we snel kunnen registreren en aanbieden aan de bank. (KBC)  
 
Optimaal voldoen aan privacyvereisten 
 
We willen onze data op een transprante manier consulteerbaar stellen voor de eigenaar. Ook 
willen we een centrale plaats om alle authorisaties te registreren en te beheren.  
 

Specifieke vereisten 

 
Datacaptatie en interactie met andere (externe) systemen en partners 
 
We willen onze customer journey kunnen starten in de prospectiefase. Wanneer we meer 
gegevens capteren (en samenbrengen) over alle contactpersonen die interacties hebben met 
onze organisatie en haar platformen, kunnen we hier veel uit leren en hier strategieën op gaan 
uitzetten.  
 
Een overzicht van de belangrijkste informatieobjecten op basis van contactpersonen met de bronnen 

en plaats van (finale) opslag. 
 

data bron opslag 

Contactpersoon (B2C) 

- naam/identificatie 

n.a.v. donatie, lead 
websformulier of Mailchimp, 

handmatige invoer 

Salesforce (CRM) 

- fysiek adres n.a.v. donatie (website, coda) 
og handmatige invoer (SF) 

Salesforce (CRM) 

- telefoonnummer verrijking bestand, handmatige 

invoer, (in theorie uit webforms 
maar wordt niet automatisch 

overgenomen) 

 

- e-mailadres Mailchimp, invoer n.a.v. donatie 
(website) of ander webform.  

Salesforce (CRM), Mailchimp 

- transacties (donaties) Coda, CSV website/actiepagina Salesforce (CRM) 

- deelname (events) Lead (API) via website 
(webform) of handmatige invoer 

Salesforce (CRM)  

- campagnes Handmatige invoer en selectie 
(SF) 

Salesforce (CRM) 

- organisatie (B2B) Webform, donatie of 

handmatige invoer (SF) 

Salesforce (CRM) 

- mailhistoriek 
(mailingcampagnes) 

Mailchimp Mailchimp/Salesforce (CRM) 

- gesprekshistoriek 
(telefoon en mail) 

Handmatige invoer (excel, 
rapport telemarketeer) of link 

vanuit outlook 

Salesforce (CRM) 

- mailvoorkeuren en 
toestemmingen 

Mailchimp of via webform 
(handmatig verwerkt), 

telemarketing 

Salesforce (CRM), Mailchimp 

 

- Centraal CRM-systeem waarin alle interacties met individuele contactpersonen samenkomen 

(ook de niet-financiële interacties), gescheiden van de B2B databank die wordt gebruikt 
voor (internationale B2B-)projecten, institutionele fondsenwerving en PLA. (Salesforce) 



- Transparant uitbesteden van concrete giftenverwerking waarvan het resultaat duidelijk 
terug te vinden is in het boekhoudprogramma. (Exact)  

- Genereren van fiscale attesten op basis van de giften (per contactpersoon) per jaar die 
recht geven op een fiscaal attest (gift om niet). Waarbij het fiscaal attest wordt 

opgeslagen in het systeem.  

- Verdere automatisatie van formulieren en loggen van interacties. Duidelijke uitwisseling 
van gegevens in de verschillende platformen (waar nodig). 

- Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden waarbij de individuele persoonsgegevens 

beperkt toegankelijk zijn voor gebruikers in de organisatie. 

- Interactie registreren via instant message platformen (facebook, whatsapp, twitter 
dm...)  

 

Datakwaliteit 

- Mogelijkheid om gegevens in bulk te actualiseren  
- Proces om feedback van telemarketingacties in bulk te importeren 
- User preference center waar gebruikers zelf hun gegevens kunnen actualiseren. (leading 

en real time) 
 
Ontdubbeling 
 

- Automatische ontdubbelingssuggesties  
- Samenvoegen van info uit verschillende systemen (360° customer view) 

 
Rapportage en dashboards 

- We kunnen al onze data over alle interacties met contactpersonen op een bevattelijke 
manier samenbrengen en hebben ten allen tijde zicht op: 

o Hoeveel occasionele donateurs we hebben (giften tussen heden en twee jaar 
geleden) en hun loyaliteit 

o Hoeveel structurele donateurs we hebben (en hoeveel inkomsten ze 
vertegenwoordigen als de situatie ongewijzigd blijft) 

o Hoe breed ons volledige draagvlak is (hoeveel mensen volgen onze kanalen, 
hoeveel mensen treden in interactie, hoeveel mensen steunen ons financieel, …)  

 
Voorspellingen 

- We willen graag werken op basis van een forecast en ons baseren op predictieve 
modellen om te begroten en strategische plannen te maken. Minimaal moeten we dit 
kunnen voor de structurele opdrachten.  

- We willen onze strategie kunnen afstemmen op een aantal fondsenwervende 

basisparameters. (wanneer eerste gift, hoeveel tijd tussen giften, hoeveel interacties, …)  

Interacties 
 

- Exporteren van lijsten voor direct mail (post) volgens vooraf bepaalde parameters (met 
de juiste privacyauthorisatie) 

- Electronische DM via Mailchimp volgens vooraf bepaalde parameters (met de juiste 
privacyauthorisatie) – registratie van interacties 

- Exporteren van lijsten voor telemarketing en mogelijkheid tot bulk-inladen/verwerken 
van feedback 

- Persoonlijk relatiebeheer toelaten in systeem (gesprek/vergadering/mail registreren bij 
persoonsrecord) 

- We willen het engagement en de impact van onze belangrijke ambassadeurs duidelijk in 
kaart brengen (in zijn geheel, niet enkel campagne op campagne). 



- We willen een zicht hebben op het geheel van ons draagvlak (bereik) en kunnen 
segmenteren op niveau van loyaliteit. 

- Het effect van onze acties moeten we duidelijker kunnen weergeven in bevattelijke 
boorddocumenten.  

- Dit alles moet ons toelaten om bepaalde processen en onderdelen in zijn geheel uit te 
besteden aan derden. (telemarketing, wervingsactie, …) 

4. Dataveiligheid en privacy 
 

- Beveiligd self-service userplatform waar gebruikers zelf hun gegevens kunnen inkijken en 

hun permissies kunnen consulteren en aanpassen.  
- Geautomatiseerde processen voor het verwijderen van gegevens (na vooraf bepaalde 

termijnen) en het aanpassen van gegevens (via self-service platform). Moet uiteraard ook 
nog wel handmatig mogelijk blijven.  

 

Uw voorstel 
 
Wij ontvangen uw voorstel graag uiterlijk op 31 juli 2021. Inclusief 

- Budgetvork incl. BTW 
- Toelichting van aanpak 
- Gebruikte technologie 
- Referenties en portfolio  

- Voorstel planning implementatie en uitrol 
 
Wij maken onze afweging op basis van prijs, aanpak en referenties. (best value for money) Deze 
aanvraag verbindt ons geenszins tot enige contractuele verbintenis. 

 
U mag het voorstel bezorgen aan annelies.adam@rikolto.org. Ook vragen en opmerkingen mag u 
via die weg doorgeven.  
 
 
 


