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INLEIDING
De spiekbrief van selectiegoeroes

Net als een goed boek kent ook de IT spannende momenten. De selectie 

van technologische oplossingen – bijv. ERP, EPD, CRM, RPA, BPM, enzo-

voort – is ook zo’n spannend moment. Het raakt veel collega’s. Het kost 

veel tijd & geld. En als het verkeerd gaat staan zelfs betrouwbaarheid en 

continuïteit onder druk. En daarna volgt de belangrijkste vraag: maakt 

de nieuwe oplossing ‘de droom’ waar?

 

Met dit boek willen we prikkelen. Met als enige doel: jou/jullie helpen 

van een selectietraject een groot succes te maken.

 

Spieken mag vandaag. Gebruik BCE’s inzichten.
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INZICHT 1  
De zinloze ‘of’-vraag 
Vragen ‘of’ een oplossing iets kan, levert verrassend weinig op. Iedere 

auto heeft stoelen. Iedere auto kan sturen. De crux zit in het ‘hoe’ lek-

ker de stoelen zitten en hoe soepel de auto stuurt. Zo is het ook met 

software/technologie.

Een (afvink)lijst met eisen die je toestuurt aan alle po-

tentiële leveranciers. Klinkt dat bekend? Bij het doorlo-

pen van een selectietraject is dat een normale gang van 

zaken. En daar is niets mis mee. Wat wel mis kan gaan? 

Een afvinklijst inzetten als hét belangrijkste middel om 

te bepalen of de oplossing past. 

Want lezen en zien dat iets werkt, is totaal iets anders dan 

ervaren dat iets werkt. Een eisenlijst werkt goed in een eer-

ste verkenning. Maar als je een top drie van meest geschikte 

oplossingen hebt samengesteld, laat gebruikers dan achter 

de knoppen zitten. De uitkomsten van zo’n gebruikerssessie 

bieden een duidelijk handvat voor het gesprek met de leve-

rancier over wat er echt kan. Want zo gaat het ook met auto’s: 

pas ná een paar proefritjes weet je zeker welke het wordt.  

INGE DE LAAT (BUSINESS/IT CONSULTANT)

COLLEGA AAN HET WOORD



Inzichten voor de selectie & inkoop van IT • BCE • Pagina 8

INZICHT 2  
De eerlijke spiegel 
Vraag de leverancier eens heel direct naar wat de 3 nieuwste klant-

organisaties de grootste zwakheden van de oplossing vonden na ‘go 

live’. Geen antwoord? Een verontrustend doch kristalhelder signaal…

We weten allemaal dat het belangrijk is en blijft om 

regelmatig met een kritische blik naar je eigen werk te 

kijken en te reflecteren; wat kan er beter?  Dus waar-

om zou je een leverancier daar dan niet naar vragen? 

Onlangs heb ik dit zelf nog toegepast. 

Het mooie is dat in de meeste gevallen de genoemde 

zwakheden niet eens heel interessant zijn (die kunnen we 

vaak wel al invullen). Echter, de wijze waarop de leveran-

cier deze zwakheden benadert en überhaupt openheid 

durft te geven zegt veel meer. Het geeft vertrouwen in de 

leverancier als samenwerkingspartner. 

LISA RIJKSEN (BUSINESS/IT CONSULTANT) 

COLLEGA AAN HET WOORD



Waarom duurt een selectietraject eigenlijk lang? Even een opsomming 

van tijdrovende stappen uit mijn meest recente selectietraject:

• Je bedenkt goed wat je wilt & maakt een lijstje met wat nu minimaal af moet

    en wat later opgeleverd kan worden

• Je moet intern ‘synchroniseren’ en de uitkomst goed opschrijven

• Je wilt meerdere leveranciers betrekken & vergelijken

• Je zult aanbiedingen goed beoordelen, liefst met demo’s of andere bewijzen

• Je moet intern de handen op elkaar krijgen voor een gezamenlijke keuze

• Je doet bij voorkeur een referentiebezoek 

• Je gaat op zoek naar ‘de kleine lettertjes’ in het voorstel

De gewetensvraag is: wat hiervan zou je laten schieten om de deal eerder rond 

te krijgen? Het achterwege laten van elk van deze punten leidt tot risico’s: verlies 

aan kwaliteit, hogere kosten, meer tijd en een teleurgestelde gebruikersorganisa-

tie. De risico’s zijn te groot om een paar weken te willen winnen in het voortraject. 

HANS VELVIS (BUSINESS/IT CONSULTANT)

Door de ‘hectiek’ & nazorg die kwam kijken bij de implementatie van ons nieuwe ECD (elektro-

nisch cliëntendossier), konden we pas later dan verwacht starten met de selectie van een (ar-

chief)oplossing. Deze oplossing is noodzakelijk voor de bewaring van onze historische dossiers. 

Er was sprake van een harde datum van afscheid met onze oude ECD-leverancier, waardoor er 

geen ruimte was voor een uitgebreide selectiefase. Dit bracht een aantal uitdagingen met zich 

mee. Gelukkig hebben we een keuze kunnen maken waar wij en de eindgebruikers heel tevre-

den over zijn. Maar achteraf gezien hadden we sommige dingen wel anders aan willen pakken. 

Zoals bespreken met de opdrachtgever of we zowel naar leveranciers met kant-en-klaar als 

COLLEGA AAN HET WOORDKLANT AAN HET WOORD

maatwerkoplossingen konden kijken. En eerder bij collega-instellingen vragen: “hoe hebben jullie 

dit gedaan?” Daarnaast hebben we concessies moeten doen. Wat moet er echt nu werken? En wat 

kan later opgeleverd worden? Het borgen van beschikbare tijd voor een project als dit is daarnaast 

van belang. En zorg voor een plan B! Punten die allemaal van invloed zijn en daarom essentieel om 

al rekening mee te houden in de (doorlooptijd van de) selectiefase. Maar, we zijn heel tevreden met 

de selectie & uitkomst gezien de beperkte tijd die er was!

PAULA HOOGEVEEN (PROJECTMANAGER INFORMATISERING & ZORGADMINISTRATIE, ALTRECHT)

ERIC HEIJ (TEAMMANAGER INFORMATISERING VOOR FUNCTIONEEL BEHEER, BI & IT, ALTRECHT)

Altrecht is specialist in geestelijke gezondheidszorg.
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INZICHT 3 
De geforceerde keuze-
deadline 
De selectie & implementatie van nieuwe software is een dusdanig 

belangrijke, lange termijn beslissing dat dit een van de weinige stap-

pen in een IT-traject is waar strak sturen op deadline – ‘we moeten nu 

kiezen!’ – juist geen goed idee is. 
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INZICHT 4  
De RFI/RFP schijnwereld 
Een theoretisch perfect selectieproces leidt zonder twijfel tot indruk-

wekkende documenten - zoals lijsten en plannen - en zorgt tegelijker-

tijd voor de risicovolle illusie dat het daarom wel zal deugen (en een 

succes zal worden). 

Don’t get fooled by the iceberg. Op het eerste gezicht 

lijkt een selectietraject met alle juiste stapjes, alle 

juisten document, enzovoort, een volledig rationeel 

proces. 

De realiteit is dat voorkeuren, emoties, beïnvloeding en 

allerlei andere typisch menselijke facetten een grote rol 

spelen. Een grotere rol dan we soms zouden willen. Je kent 

ze wel… van die selectietrajecten waar men vooraf denkt 

“ik denk (of hoop of wil) dat het X wordt”. En wat schetst de 

verbazing… het wordt X…

KLAAS-JAN MOLENDIJK (PARTNER)

COLLEGA AAN HET WOORD
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INZICHT 5  
De brutale verloop-check 
Verras de leverancier met een nogal directe vraag: “wat is het perso-

neelsverloop (%) binnen jullie organisatie?” Voortdurende wisselingen 

van de wacht zijn namelijk een desastreuze bom onder het implemen-

tatiesucces.

In een recent selectietraject legde een leverancier in zijn pitch 

vooral de nadruk op de verschillende functionele modules 

waarmee het softwarepakket in korte tijd is uitgebreid; één 

pakket voor het ondersteunen van de volledige bedrijfsvoering.  

Deze uitbreiding was het resultaat van een overnamestrategie: 

overname van bedrijven inclusief hun kant-en-klaar software-

producten, de mensen en hun kennis. 

Een vraag die ik daarbij stelde: ‘Hoe vaak heb je deze nieuwe colle-

ga’s inmiddels gesproken?’ resulteerde in een interessant antwoord. 

De integraliteit die de pitch deed vermoeden, bleek in praktijk niet 

meer dan een technische koppeling tussen modules waarbij ken-

nis en kunde nog steeds verspreid zijn over aparte bedrijfjes. Alleen 

doen ze dat nu vanuit eenzelfde bedrijfsnaam. Is dat dan echt het 

unique selling point om de selectie op te baseren?

MAXINE HILHORST (BUSINESS/IT CONSULTANT)

COLLEGA AAN HET WOORD
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INZICHT 6 
De supersonische tunnel 
Wanneer de ’go’ wordt gegeven voor selectie, ontstaat er soms risico-

volle haast met een tunnelvisie op de oplossingsrichting als risico. Er 

wordt bijvoorbeeld al verondersteld dat maatwerk nodig is, terwijl er 

prima standaardsoftware te koop is.

Eerder heb ik al ervaren dat er bij een overhaaste vraag van de klant 

er toch uitstekende standaardsoftware op de markt bleek te zijn. 

Toen onlangs een klantorganisatie direct opdracht wilde geven voor 

een maatwerkoplossing, heb ik doelbewust even op de pauzeknop 

gedrukt om de wensen aan te scherpen en een kleine marktverken-

ning te doen. 

Deze keer bleek de ‘fit’ met de standaardoplossing echt te klein en was 

het kostentechnisch ook niet interessant genoeg om concessies te willen 

doen. Ik adviseerde nu dus toch maatwerk, maar was desondanks blij met 

de ingedrukte pauzeknop: het had als tussenstap weer interessante in-

zichten opgeleverd, zoals aangescherpte wensen die nu ten goede komen 

aan de kwaliteit van de maatwerksoftware.   

LISA RIJKSEN (BUSINESS/IT CONSULTANT)

COLLEGA AAN HET WOORD
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INZICHT 7 
De Narcissus-voelspriet 
Herken leveranciers die net als Narcissus verliefd op zichzelf zijn. Ze 

vragen weinig, maar weten ondanks dat toch zeker dat hun oplossing 

past en willen je daarom dolgraag nog die ene slide of die andere ca-

sus laten zien.  

Je schrikt van hoe vaak leveranciers in “zendmodus” gaan. 

Ze stoppen vooral veel energie in het pitchen van zichzelf in 

plaats van verdieping op het vraagstuk, de organisatie of de 

route die de klant heeft afgelegd om op dit punt te komen. 

Recent maakte ik mee dat in een kennismakingsgesprek er 

door de leverancier geen enkele vraag is gesteld aan de klant. 

Anders dan “wat vond je van de presentatie?” in de laatste mi-

nuut van het gesprek. Als een leverancier zich zelfs niet verdiept 

in jouw vraag en uitdagingen tijdens een salestraject, hoe zal het 

dan zijn tijdens de loop van een project? Ook het gebrek aan zelf-

reflectie komt vaak voor. Vraag in het gesprek eens waarom de 

laatste klant bij ze weg is gegaan, wat de achilleshiel is van de or-

ganisatie, maar ook binnen projecten/implementaties. Je herkent 

snel genoeg of de antwoorden oprecht zijn.

THOMAS VAN DER KNIJFF (BUSINESS/IT CONSULTANT)

COLLEGA AAN HET WOORD
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INZICHT 8  
De keerzijde van wederke-
righeid 
In het brein is ‘jij-doet-iets-voor-mij-dus-ik-doe-iets-voor-jou’ geworteld. 

Dit kan de objectiviteit ondermijnen wanneer een leverancier (on)bewust 

stuurt door bijvoorbeeld een ticket voor ‘iets’ voor jou te regelen of je 

spontaan aan een lead te helpen.

Letterlijk midden in een selectietraject belt een van 

de leveranciers (die dus in de race zit) mij op met een 

leuke boodschap: “Klaas-Jan, jullie zijn een geweldige 

club, ik ga je introduceren bij 1 van onze klanten”. 

Dat doet iets. Daar ontstaat iets: bijna een verplichting. 

Deze leverancier heeft uiteindelijk ook het selectietraject 

gewonnen. De wederkerigheidsheuristiek? We zullen het 

nooit weten… :-) 

KLAAS-JAN MOLENDIJK (PARTNER)

COLLEGA AAN HET WOORD
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INZICHT 9  
De hygiëne-factor-distractie 
Voorkom dat veel energie uitgaat naar specificatie van inkoppers. 

Trap direct op de rem wanneer je je enthousiaste zelf betrapt op 

het onnodig uitleggen aan een IT-leverancier wat, ter illustratie, 

twee-factor-authenticatie of schaalbaarheid is. 
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INZICHT 10 
De liefde voor ‘underdogs’ 
Vrolijk een selectie op door niet alleen ‘the usual suspects’ op een spe-

cifiek terrein (CRM, ERP, RPA, EPD, etc.) op de lijst te zetten. Veel nieu-

we(re) toetreders hebben een boeiende visie en het lef om het tegen 

de marktleiders op te nemen.  

Een mooie cartoon van Peter van Straaten: een groep oudere heren in grijs jas-

je-dasje in vergadering rond een tafel. Eén heer valt op: geen jasje en een brede 

stropdas in schreeuwende kleuren. De voorzitter zegt tegen hem: “Zo dat is dan 

besloten. Mogen we dan nu uw afwijkende mening horen?”. Zo moet het met soft-

ware/leveranciersselectie dus niet! Het uitnodigen van nieuwe, onverwachte spe-

lers in de markt geeft soms inspiratie, nieuwe ideeën die je bij de usual suspects 

wellicht niet krijgt. 

Bij de bekende, grotere aanbieders heb je meer kans op een goede beantwoording 

van je vragen en een degelijk, voorspelbaar aanbod. Maar minder kans op antwoorden 

op de vragen die je juist niet stelt. Het begint met een cruciale vraag: wil ik wel worden 

verrast? En ben ik bereid of in staat een positieve verrassing op te volgen? Als je dat niet 

wilt, of niet kunt vanwege beperkingen in verandervermogen, architectuur, IT-staf of 

anderszins: blijf op de gebaande paden, ze brengen je sneller bij je doel!

JOOST VAN BILSEN (PARTNER)

COLLEGA AAN HET WOORD
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INZICHT 11  
De evolutiesnelheid 
Minstens net zo belangrijk als waar de software nu staat is de snelheid 

waarmee diezelfde software evolueert. Vraag naar de time-to-market 

van features omdat dat een aardige indicatie is van hoelang jullie zelf 

zullen wachten op wensen. 

Een pakket is nooit af en bijna nooit ‘ready-to-use’. Er zijn 3 relevante vormen 

van ontwikkeling:

1. Direct in het begin: de afspraken over het implementatieproject zitten in het contract en

 verhelderen de realisatiesnelheid van specifieke wensen.

2. Tijdens het gebruik: bij het daadwerkelijke gebruik ontstaan er gegarandeerd nieuwe wen-  

 sen. Essentieel is de werkwijze van deze leverancier. Is het een proces van RFC’s, technische en

 functionele ontwerpen en een bouwperiode achter gesloten deuren? Liever niet! 

 Voor snelle doorontwikkeling zijn iteratief werken en teamwork namelijk de sleutelwoorden.

3. Autonome ontwikkeling: de leverancier maakt het pakket beter, zonder dat jij erom vraagt

 of er speciaal voor betaalt. Belangrijke indicatoren: wat is de visie van de leverancier op de

 toekomst en lijkt die op jouw eigen visie? Hoe kan de leverancier laten zien dat de plannen

 ook waar worden gemaakt?

Belangrijkste lessen: 1. Zorg dat je vooraf een goed beeld hebt van snelheid en kosten van maatwerk. 

2. Scoor de leverancier op het vermogen van autonome ontwikkeling.

HANS VELVIS (BUSINESS/IT CONSULTANT)

Onder begeleiding van BCE hebben wij onderzocht wat onze wensen zijn voor het 

werken met een ECD (Elektronisch Cliëntendossier). Uit de interviews met me-

dewerkers bleek dat zij het welzijn van de cliënt binnen het ECD graag centraler 

wilden zetten. Rond deze tijd was Nedap (het huidige cliëntdossier) bezig met het 

ontwikkelen van een module die het levensverhaal van de cliënt als basis neemt 

binnen het ECD. 

COLLEGA AAN HET WOORDKLANT AAN HET WOORD

Deze manier van werken zet de wensen voor inrichting van het leven o.b.v. het zorg-

plan centraal. Dit bleek een hele goede match voor hoe wij wilden werken. De ont-

wikkelingen van software liepen in dit geval gelijk met onze wensen. Van groot belang 

dus, om deze ontwikkelingen in de gaten te houden voordat er een keuze valt. Na de 

inrichting en implementatie onder begeleiding van BCE waren wij de eerste zorginstel-

ling in Nederland die werkte vanuit het ‘Levensverhaal’ in Nedap. 

AD KRIJNEN (INTERIM PROGRAMMAMANAGER IT, INNOFORTE)

Innoforte is een stichting voor ouderenzorg.
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INZICHT 12 
De beschikbaarheids-
heuristiek 
Hoe goed we dingen als mens herinneren vervormt rationele besluit- 

en oordeelsvorming. Vertaald naar softwareselectie valt bijvoorbeeld 

op dat recent gesproken leveranciers veel grotere kans hebben om op 

‘de lijst’ te komen. Waarom eigenlijk?!
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INZICHT 13 
De valse vlag techniek 
Illusionist Derren Brown versloeg diverse schaakgrootmeesters door 

hun zetten te spiegelen, waardoor ze feitelijk tegen elkaar speelden. 

Deze techniek werkt ook bij IT-leveranciers: gebruik inzichten van A in 

gesprek met B en vice versa.

Bekijk dit YouTube filmpje: youtube.com/watch?v=rIAXIubSTkc

IT is een ingewikkeld en zeer omvangrijk vakgebied. 

Sterker nog, je zou kunnen zeggen dat het eigenlijk 

niet langer 1 vakgebied is. Zelfs IT-ers doorzien maar 

een fractie van dat totale speelveld. In gesprek met 

IT-leveranciers zorgt dat voor een spannende uitda-

ging: hoe geef je gezond ‘tegengas’? 

Een leuke tactiek is om informatie van leverancier A te 

gebruiken om leverancier B kritisch te bevragen, zoals 

“waarom hebben jullie gekozen voor X, terwijl andere 

spelers in de markt kiezen voor Y?” Een simpele manier 

om goede sier te maken… en vooral om iedere leveran-

cier te prikkelen om tot het best mogelijk voorstel voor 

jullie te komen. Wees een Derren Brown! 

KLAAS-JAN MOLENDIJK (PARTNER)

COLLEGA AAN HET WOORD

http://youtube.com/watch?v=rIAXIubSTkc
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INZICHT 14 
De kopen-vs-maken-
drogreden 
De tijd dat software een kwestie was van ‘kopen’ (en vervolgens beper-

kingen ‘tolereren’) of ‘maken’ is voorbij. De ontwikkelingen ‘prescrip-

tive low-code’ en ‘composable ERP’ combineren de kracht van stan-

daard- en maatwerksoftware.

Traditioneel gezien is er 1 fundamentele keuze: 

je koopt iets of je maakt iets. Langzaam bewegen 

we in een richting waarin die grens vervaagt en 

dit oude, starre model op de kop wordt gezet. Het 

nieuwe model levert krachtige standaardcompo-

nenten, maar biedt ook alle ruimte is om daarvan 

af te wijken. 

Vanuit BCE zijn we hier heel enthousiast over. Wan-

neer een organisatie zich echt kan differentiëren met 

software, nemen wij daarom steeds vaker disruptive 

oplossingen als Odoo en Novulo mee. Echt een aan-

rader; laat je verrassen! 

KLAAS-JAN MOLENDIJK (PARTNER)

COLLEGA AAN HET WOORD



Een bekende voetballer zei al: “simpel voetballen is het moei-

lijkste wat er is”. Dat geldt in feite ook voor IT-projecten, ap-

plicatielandschap en infrastructuur. Je kunt namelijk altijd 

alles oplossen (of: aan elkaar knopen) met fancy, goed smoe-

lende oplossingen. Technologie is daarin feitelijk nooit meer 

de beperkende factor. 

Doe een stapje terug, en bekijk altijd of je – al dan niet bewust – 

met ‘bells & whistles’ bezig bent. Laten we eerlijk zijn: het bekt lek-

kerder om te verkondigen dat je bezig bent met implementeren 

van AI-based business intelligence, dan dat je gaat zorgen dat je 

datahuishouding na jaren eens op orde is. De vraag is echter wat 

je échte probleem oplost en wat een duurzamer effect heeft.

THOMAS VAN DER KNIJFF (BUSINESS/IT CONSULTANT)

COLLEGA AAN HET WOORD
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INZICHT 15 
De verleiding van ‘bells & 
whistles’ 
Er is geen werkveld met meer gelikte begrippen dan de IT. 

Pas op dat je niet te veel verleid wordt door betoverende begrippen 

(‘blockchain-based’, ‘cloud-native’, ‘AI-enabled’) die de aandacht 

afleiden van de kern van de oplossing.
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INZICHT 16 
De mistige technologiewereld  
De IT-wereld beweegt razendsnel. Nieuwe productversies. Nieuwe 

toetreders. Nieuwe onderliggende technologieën. Wat je ook doet en 

wie je ook adviseert: niemand heeft ‘het overzicht’ of ‘de wijsheid’. De 

perfecte keuze bestaat niet.

De IT is een vakgebied dat onzekerheid triggert. Zo veel 

keuze. En altijd weer iemand die ‘iets’ noemt waarvan 

je denkt: oprecht nog nooit van gehoord. “Zou dat nog 

beter zijn?”, vraag je jezelf af. 

Hier ligt een gevaarlijk patroon op de loer. Een patroon 

dat ervoor zorgt dat er geen einde komt aan analyse-

ren, inventariseren, gesprekken voeren, enzovoort. 

Op een gegeven moment is goed ook goed genoeg. 

Wanneer dat punt bereikt is? Een oplossing/leveran-

cier vinden en er echt ontzettend veel zin in hebben 

om aan de slag te gaan is al een alleraardigste indicator. 

KLAAS-JAN MOLENDIJK (PARTNER)

COLLEGA AAN HET WOORD
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INZICHT 17 
De huwelijkse voorwaarden 
Net zoals het weinig romantisch is in het normale leven, is het is ook 

niet het leukste deel van een softwareselectie: toch is het een must 

om vroeg heldere afspraken te maken over bijvoorbeeld exitstrategie, 

intellectueel eigendom en escalatie.

Tijdens de contractonderhandelingen met een leverancier is alles (nog) koek en ei 

tussen de beide partijen; er moet alleen “eventjes” een contract getekend worden. 

Juist dit onderdeel is een van de belangrijkste onderdelen van het opzetten van een 

samenwerking; een contract is gemaakt voor als het niet goed gaat. In meerdere 

projecten heb ik de waarde van goede contractafspraken ervaren. 

Door vooraf bijvoorbeeld één duidelijke scope en fasering af te spreken – met per fa-

seovergang een exitstrategie – ontstaat er voor beide partijen duidelijkheid en flexibiliteit. 

De opdrachtgever heeft grip op het traject en de opdrachtnemer heeft duidelijke doe-

len/mijlpalen. Teken dus niet “eventjes” een contract, maar neem de tijd om (vervelende) 

scenario’s te bedenken die kunnen optreden tijdens de contractduur. Hieruit volgen een 

aantal onderwerpen die ingrediënten zijn van het contract. Op deze manier kunnen op-

drachtnemer en opdrachtgever vrienden blijven… zelfs als de liefde over is.

ARVID VAN DER BRUGGEN (BUSINESS/IT CONSULTANT)

In het voorjaar van 2022 hebben wij gekozen voor een nieuw CRM (Customer Relati-

onship Management), die beter aansluit op de nieuwe richtlijnen en groeiwensen. BCE 

hebben we gevraagd kritisch mee te lezen op de offerte van de implementatiepartij. 

Daar kwamen nog een aantal punten uit naar voren waar ruimte was voor interpre-

tatie. 

Deze hebben we opgehelderd en geherformuleerd. Na de livegang waren er nog een aan-

tal dingen die niet werkten volgens afspraak, we konden toen verwijzen naar de heldere 

afspraken. De implementatiepartij heeft dit vervolgens goed opgepakt. Voor beide partijen 

gaf dit veel duidelijkheid & rust. Inmiddels staat er een product met meer stuurinformatie 

en mogelijkheden waar iedereen heel tevreden mee is.

SVEN VAN BOXTEL (ALGEMEEN DIRECTEUR, ACES DIRECT) 

Aces Direct is een IT-business partner die organisaties hoogwaardige IT-oplossingen, 

IT-producten en IT-diensten biedt.

COLLEGA AAN HET WOORDKLANT AAN HET WOORD
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INZICHT 18 
De laagste-kosten-double 
check 
Niemand ontkent dat de euro’s belangrijk zijn, maar wanneer er uit-

eindelijk wordt gekozen voor de goedkoopste oplossing is er absolute 

noodzaak om een controlevraag te stellen: “wat als dit niet de goed-

koopste oplossing was?”
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INZICHT 19 
De ongebruikelijke aanlei-
ding & gouden kans 
Steeds vaker is niet een gebruiksbehoefte maar een technische uit-

daging (bijvoorbeeld security) de aanleiding voor een selectietraject. 

Maar let op, een selectietraject is te waardevol om puur te doen als 

koude, technische vervanging. Benut de kans!

In de afgelopen jaren voerden diverse klanten van mij techni-

sche migraties door. De term ‘as is’ migreren valt dan vaak… 

maar bestaat dit eigenlijk wel? Men investeert dan veel tijd en 

geld in het maken van een ‘kopie’ van het huidige systeem. Wat 

men makkelijk vergeet is dat ‘as is’ ook betekent dat huidige 

(functionele) gebreken gekopieerd worden. 

De echte verbeteringen komen op de roadmap te staan. Zonde! 

Durf direct kritisch naar de processen te kijken en voer verbeterin-

gen direct door: besteed tijd & geld effectief. Met mooie technische 

oplossingen en tevreden gebruikers als resultaat. 

SAYANT CHEDI (BUSINESS/IT CONSULTANT)

COLLEGA AAN HET WOORD
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INZICHT 20 
De valide evaluatie-clichés 
Of het nu tijdens of na een selectietraject is, de les die iedere keer 

weer herbevestigd wordt is: evalueer, evalueer, evalueer. Voorkom 

“dat-vond-ik-toen-ook-al”-achterafjes en zorg dat met regelmaat wordt 

besproken wat iedereen ‘glad’ of ‘mad’ maakt. 

Waardevolle evaluatiemomenten creëer je op allerlei 

manieren. Het is aan te raden om hier heel doelbewust 

mee te variëren. Soms informeel tijdens de lunch. Soms 

formeel. Soms als groep. Soms juist 1-op-1 om iemand 

alle ruimte te geven. 

En ja, evaluatie kost per definitie veel tijd. Tijd die al zo schaars 

is in projecten. Toch kies ik ervoor om deze momenten niet 

over te slaan. De geïnvesteerde tijd betaalt zich later name-

lijk dubbel en dwars terug als de mads zijn geëlimineerd en 

iedereen glad is. 

LISA RIJKSEN (BUSINESS/IT CONSULTANT)

COLLEGA AAN HET WOORD
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INZICHT 21 
De drukke, ontbrekende 
topper  
De beste mensen zijn ook altijd het drukst. Toch zijn juist dat de men-

sen die je nodig hebt in een selectie-/inkooptraject. Wanneer zo’n 

topper ontbreekt of onvoldoende tijd heeft, leidt dit uiteindelijk altijd 

(!) tot problemen. Kortom, zijn ‘key resources’ echt niet beschikbaar? 

Overweeg dan uitstel.

Het is weer even geleden dat wij voor klantenservice een maatwerktraject bege-

leidden. Een oplossing die het complete werkproces op de kop zette. En ook een 

oplossing die technisch gezien veel interessante kanten had, zoals een low-code 

applicatieontwikkelplatform, RPA (Robotic Process Automation) en nog een paar 

andere interessante concepten. 

Hoe dan ook: de afdeling had het ontzettend druk (vandaar ook het idee om dit te opti-

maliseren!) en met alle goede bedoelingen hebben we ons best gedaan om ze tijdens de 

ontwikkeling zo min mogelijk te belasten. Klinkt logisch toch? Niet echt, want daar heb-

ben we later een flinke rekening voor gekregen! Na live-gang bleek namelijk hoe waar 

‘devils-in-the-details’ is. We hebben meer dan een maand nodig gehad om zaken op te 

lossen c.q. verbeteren en de rust & positiviteit op de afdeling weer te herstellen. 1 les 

hebben geleerd: als men te druk is om nieuwe software serieus aandacht te geven, dan 

ontbreekt een fundamentele succesfactor en kun je er beter helemaal niet aan beginnen. 

KLAAS-JAN MOLENDIJK (PARTNER)

COLLEGA AAN HET WOORD
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INZICHT 22 
De baas-belt-baas-test 
Om vast te stellen of de IT-leverancier wat betreft organisatiegrootte 

past bij jullie organisatie is er een eenvoudige vraag: is er een reële 

kans dat als jullie ‘baas’ belt naar de ‘baas’ van de IT-leverancier deze 

dezelfde dag nog terugbelt?

Partnership houdt in dat de partijen op basis van gelijkwaardigheid met 

elkaar omgaan. Te vaak komt er van alle mooie praatjes in de commerciële 

fase in de praktijk te weinig terecht. Na ondertekening van het contract 

gaan de activiteiten lopen, komen er andere mensen aan boord en ontstaat 

er een andere dynamiek. Belangrijk is dat er dan al een relatie met de baas 

van de dienstverlener is opgebouwd waardoor je elkaar makkelijk kunt be-

reiken als zaken niet lopen zoals bedoeld en afgesproken. 

Bazen moeten direct/snel met elkaar kunt schakelen en dat begint bij direct de 

telefoon opnemen als je elkaar nodig hebt. Als partijen elkaar op het hoogste 

niveau in de organisatie makkelijk kunnen vinden, dan is het makkelijk plooien 

(die komen er echt wel) recht te strijken en is er een gezamenlijk belang bij een 

goede relatie. 

MARC KONINGS (ASSOCIÉ)

Bij Jeugdzorg Nederland werken wij nauw samen met leveranciers waaronder 

ook een grote partij die onze belangrijkste applicatie levert. De samenwerking 

loopt goed, er is een match met de mensen op de verschillende niveaus en ze 

begrijpen wat wij willen bereiken met onze dienstverlening. Meestal loopt al-

les op rolletjes, maar ik besef mij terdege dat dit kan veranderen bijvoorbeeld 

bij een wisseling van de wacht of escalatie. Daarom is het van belang om een 

directe lijn te hebben met directie en/of bestuur. 

En die hebben we! Deze ‘ghostbusters’ lijn heb ik gelukkig nog niet echt hoeven 

te gebruiken, maar het geeft vertrouwen dat deze mogelijkheid er is. Wel heb ik 

gemerkt dat als zaken scheef lijken te gaan lopen, een telefoontje helpt om zaken 

in gang te zetten. Zoals laatst waarbij ik constateerde dat binnen een uur er aan de 

touwtjes getrokken wordt. Heel fijn!

COLLEGA AAN HET WOORDKLANT AAN HET WOORD

ROBERT VAN SOMEREN (DIRECTEUR ICT & INFORMATIEVOORZIENING, JEUGDZORG NL)
Samen opkomen voor de meest kwetsbare kinderen.
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INZICHT 23 
De persoonlijke poëet  
Een goede indicator van klantgerichtheid is de mate waarin een pre-

sentatie of voorstel echt over jou en jouw vraag gaat. Standaardisatie 

is professioneel, maar de echte meesters laten een standaardaanpak 

echt leven voor jou. 

Klanten benadrukken altijd graag waarin ze anders zijn. Ze zijn niet 

gemiddeld. Ze zijn en werken anders dan de concurrent of verge-

lijkbare organisatie. Dus ook leveranciers krijgen dit dagelijks te 

horen. Het is prima dat men daar doorheen kijkt en zien dat een 

standaardaanpak (die al vaker succesvol is gebleken) van toepas-

sing is op de klant. 

Alleen maar fijn dat ze het niet onnodig ingewikkeld maken! Toch wil dat 

niet zeggen dat een offerte, presentatie of plan een ‘copy-paste’ kan/

mag zijn van de buren. Juist de specifieke zorgen, uitdagingen, afhanke-

lijkheden, risico’s en andere variabelen van de klant zijn de basis om een 

standaardaanpak te personaliseren tot een klantaanpak. Dit laat zien 

dat de leverancier heeft geluisterd én de juiste vertaalslag kan maken. 

Dat belooft vaak veel goeds voor het vervolgtraject met de leverancier. 

LISA RIJKSEN (BUSINESS/IT CONSULTANT) 

In de zomer van 2021 is Visavi, met behulp van BCE, opzoek gegaan 

naar een nieuwe fulfilmentpartij (opslag, voorraadbeheer & logis-

tiek) met bijbehorende tools & software. Met de lijst van eisen & 

wensen als basis, is het selectieproces van start gegaan. Hier kwam 

een goede match uit met een grote speler, iets dat Visavi (als klei-

nere partij), niet had verwacht. 

In het voorstel kwam echter duidelijk naar voren dat deze fulfilment-

partij goed geluisterd had naar Visavi. Daarnaast boden ze de gewenste 

software & tools en bewogen ze, binnen de mogelijkheden, mee met 

de wensen van Visavi. Een voorstel op maat dus! Carrien: “we zijn heel 

tevreden met de samenwerking. Goed om buiten je scope te kijken!”

CARRIEN BRINKMAN (SALES- EN PRODUCTMANAGER, VISAVI)

Visavi is een educatieve uitgever van lesboeken en examenleverancier voor de 

sector uiterlijke verzorging binnen het MBO.

COLLEGA AAN HET WOORDKLANT AAN HET WOORD



Inzichten voor de selectie & inkoop van IT • BCE • Pagina 52

INZICHT 24 
De gevaarlijke schouders 
van (tech)reuzen 
Softwareverkopers ontlenen een deel van de autoriteit niet uit het ei-

gen product maar uit waarmee ze gebouwd zijn. Zelfs een leeg scherm 

scoort al 1-0 wanneer deze is gebaseerd op Google AI of Azure Langua-

ge Understanding. Prik er doorheen! 

Recent las ik een artikel waarin de auteur het had over ‘Innovatie 

Theater’; d.w.z. druk met van alles in combinatie met talloze chique 

termen, maar at the end of the day weinig of zelf geen resultaten. 

Vertaald naar IT en selectie van IT: dure woorden vertroebelen de 

nuchterheid die ook nodig is in een sterk selectietraject. 

Leuk dat een leverancier prijzen wint. Leuk dat er klaarblijkelijk 

mega-innovatieve dingen ‘onder de motorkap’ zitten. Maar… wat 

doet het nu exact? Hoe volwassen is het eigenlijk? En hoe draagt 

het dan precies bij aan de doelstellingen van jouw organisatie?! 

KLAAS-JAN MOLENDIJK (PARTNER)

COLLEGA AAN HET WOORD
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INZICHT 25 
De vroege bewijslast 
Van sessie naar sessie. Van de ene leuke persoon naar het andere 

interessante contact. Van indrukwekkende casus naar inspirerend 

voorbeeld. Allemaal mooi, maar… uiteindelijk gaat het om een

bewezen oplossing voor jou. Werk z.s.m. naar een

 ‘proof of concept’ toe.  

Met de keuze voor een nieuw CRM (Customer Relationship Management), kwam 

ook de keuze voor een implementatiepartij. BCE hebben we gevraagd kritisch mee 

te lezen op de offerte die zij hebben opgesteld. Naast een aantal ophelderingen die 

ruimte lieten voor interpretatie, hebben we deze partij ook gevraagd een test uit te 

voeren van een bepaald onderdeel, om er zeker van te zijn dat dit ook echt naar behoren 

zou gaan werken. Het gaf alle betrokkenen veel rust & vertrouwen om al in deze hele 

vroege fase zeker te weten dat dit onderdeel goed zou gaan werken. Helemaal niet gek 

dus, om de partij waar je mee in zee wil al vroeg in het process om een stukje ‘bewijslast’ 

te vragen. 

SVEN VAN BOXTEL (ALGEMEEN DIRECTEUR, ACES DIRECT) 

Aces Direct is een IT-business partner die organisaties hoogwaardige IT-oplossingen, IT-producten 

en IT-diensten biedt.

KLANT AAN HET WOORD
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WAAROM BCEWAAROM BCE 
Trusted advisor 

Je hebt een grote IT-vraag (‘Welk pakket past bij 

ons?’ of ‘Hoe brengen we de IT-architectuur op 

orde?’) en je weet niet goed waar je moet begin-

nen. Er zijn eindeloos veel keuzes om te maken en 

zaken om rekening mee te houden. En de impact 

is groot. Het kost veel tijd & geld en het raakt je 

medewerkers/klanten. Je wilt graag samenwer-

ken met een partij die jullie organisatie begrijpt & 

‘het gewoon regelt’.

Wij zijn die partij. We weten wat er te krijgen is 

in de wereld van IT en nemen een onafhankelijke, 

technologie-agnostische positie in. We hebben in-

middels 20 jaar ervaring en werken met gedreven 

consultants met een pragmatische & persoonlijke 

aanpak. Wij denken vanuit jullie business doelen 

mee, om vervolgens een oplossing te bieden die 

jullie helpt deze doelen te behalen.



Inzichten voor de selectie & inkoop van IT • BCE • Pagina 59

Wij zijn de partner voor het beant-
woorden van jullie grote IT-vragen 

Onze missie: organisaties helpen om echt het verschil te maken. 

Met behulp van moderne technologie, bedrijfskundige kennis en 

gewoon gezond boerenverstand.

 

Onze mensen: gedreven, breed geïnteresseerde en sociale pro-

fessionals met een achtergrond in bedrijfskunde, innovatiema-

nagement en/of informatica.

 

Onze rol: al sinds 2002 helpen wij onze klanten met hun grote 

IT-vragen. Als architect, product owner, programmamanager, 

projectleider, analist, consultant, strategisch sparringpartner, in-

terim CIO; we zijn niet makkelijk in een ‘hokje’ te stoppen. Altijd in 

nauwe verbinding met organisatie & medewerkers. 

“Onafhankelijke antwoorden op grote
  IT-vragen. Wij zorgen dat het geregeld
  wordt. Punt.”

EEN KORTE INTRODUCTIEEEN KORTE INTRODUCTIE



Antwoord op jullie grote IT-vraag?
WE HOREN GRAAG VAN JEWE HOREN GRAAG VAN JE

Klaas-Jan Molendijk

Partner

klaas-jan@bce.consulting

06-811 41 372

www.bce.consulting

Vormgeving:  

Suzan Kooij, BCE


