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u	 Grote ondernemingen en organisaties krijgen te maken met complexe vraagstukken op 
gebied van compliance en risicomanagement. Zorginstellingen, corporaties en overheden 
moeten voldoen aan allerlei regels. Ze moeten risico's transparant in kaart brengen en 
managen. De Compliance Assessment Group bouwt sinds de oprichting in 2009 aan GRC-
software. Die is erop gericht risicomanagement en compliance structureel, praktisch en 
gebruiksvriendelijk uit te voeren. GRC staat voor Government Risk Compliance. 

 De GRC-software van de CAGroup is een uniek product. Behalve het platform biedt de 
CAGroup namelijk ook bedrijfsspecifieke content aan. Die bestaat onder meer uit de 
definities van de bedrijfsprocessen,risicoÆs en controls 
die in de sector gangbaar zijn. De GRC-software van 
CAGroup is daarmee een praktisch kant-enklare 
oplossing voor een ingewikkeld vraagstuk.

Business 
CAse

TesTimoniAl
Klaas	de	Boer,  

directeur Compliance  
Assessment Group

“nmC skondras heeft onze 
campagne zeer professioneel 

opgepakt. ons product is zeker 
niet gemakkelijk uit te leggen, 

maar de medewerkers hebben 
uitstekend werk verricht. 
Ze zijn grondig op zoek 

gegaan naar de juiste mensen 
en hebben ons verhaal 

zorgvuldig uiteen gezet. 
Het is duidelijk te merken 
dat de medewerkers van 

nmC zowel werkervaring als 
belervaring hebben: ze wisten 

precies hoe de omgeving 
werkt waarin wij opereren. 

Tel daarbij op dat nmC een 
compacte organisatie is: je 

hebt persoonlijk contact en ze 
kunnen snel schakelen. Wij zijn 

een zeer tevreden klant.”

actie	inventarisatie

De behoefte aan telemarketing ontstond 
toen de CAGroup besloot breder de markt 
van woningcorporaties in te gaan dan de 
tot dan toe gevolgde netwerkstrategie 
toeliet. De CAGroup was geïnteresseerd in 
de aard en omvang van de behoefte aan 
GRC-omgevingen in de markt, en wilde 
haar product onder de aandacht brengen 
bij de juiste mensen. De campagne draaide 
dan ook om marktinventarisatie, leads 
en het maken van afspraken; verkoop 
was geen directe doelstelling. De keuze 
voor nmC skondras was eenvoudig: de 
directeur van de CAGroup had in eerdere 
functies bij andere bedrijven al met nmC 
samengewerkt. nmC had zich toentertijd, in 
tegenstelling tot andere partijen, als stabiel, 
betrouwbaar en professioneel op de kaart 
gezet.

resultaat

nmC skondras was nauw betrokken bij 
het opstellen van de propositie en de 
definiëring van het adressenbestand. 

De actie ging van start met een stevig 
inhoudelijk verhaal; nmC heeft daar grondig 
en geduldig de juiste personen bij gezocht. 
Gelet op de complexiteit van het onderwerp 
is begrip, kennis en ervaring van de 
betrokken medewerkers noodzakelijk. 

De resultaten waren daarnaar: de database 
van de CAGroup is verrijkt met meer dan 
200 nieuwe namen, allemaal beslissers. De 
conversie in termen van directe afspraken 
bedroeg 8,61%. Daarbij werd ook een 
uitstekende score behaald wat betreft 
BAnTplus-gekwalificeerdeleads voor 
opvolging op de langere termijn: 18,2%. 
Tenslotte werd aan 40% van de doelgroep 
inhoudelijke e-mails verzonden. Deze 
resultaten overtroffen de doelstelling 
van de campagne. Bovendien bleken de 
leads van uitstekende kwaliteit: bij de 
opvolging bemerkte de CAGroup steevast 
dat de contactpersonen een duidelijk beeld 
hadden van het bedrijf en het product. 
De medewerkers zijn dus grondig en 
met kennis van zaken te werk gegaan. 
Toekomstige campagnes zal de CAGroup 
dan ook zeker met nmC skondras gaan 
uitvoeren.


