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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In een studie naar de Innovatiepositie van de Nederlandse detailhandel heeft Dialogic 
geconstateerd dat ketendigitalisering in slechts een beperkt aantal detailhandelsbranches 
wordt geïnitieerd en gepraktiseerd. Eén van de oorzaken hiervoor vormen de lage ICT-
bewustwording en ICT-vaardigheden van detaillisten. Het bezit van een afrekensysteem 
wordt door iedere detaillist beschouwd als onmisbare technologie. Maar in veel gevallen 
wordt daarbij niet verder gedacht aan de vele andere functionaliteiten waarmee een 
dergelijk Point of Sale (POS-)systeem kan worden uitgebreid. Door middel van gekoppelde 
scan- en betaalapparatuur kunnen voorraadbeheer en de financiële administratie 
aanzienlijk worden vergemakkelijkt en versneld. Maar ook voor het elektronisch bestellen, 
inkopen en samenwerken met leveranciers en groothandels vallen grote voordelen te 
behalen. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de detaillist de juiste systeemoplossing 
weet te selecteren, waarbij de eisen van zijn ketenpartners evenveel meewegen als de 
specifieke kenmerken van de eigen bedrijfsvoering. Dit keuze- en afstemmingproces 
tussen ICT en organisatie is een kernprobleem voor elk bedrijf; zelfs multinationals hebben 
de problematiek van business/IT-alignment hoog op de strategische agenda staan. 

Uit meer dan één onderzoek komt naar voren dat ICT, automatisering en (ke
ten)digitalisering niet op het netvlies van de eenvoudige detaillist staan, wiens belang en 
interesse – terecht – primair ligt bij het optimaal bedienen van zijn klanten. De gemiddelde 
detaillist is in die zin goed te vergelijken met de doorsnee ICT-gebruiker: bedieningsge
mak, functionele eenvoud en betrouwbaarheid staan voorop (“het moet makkelijk te 
onthouden zijn” en: “het moet het altijd doen”). Traditioneel vormt de betaalfunctie de 
hoofdfunctionaliteit van computers en ICT binnen de winkelomgeving. Voor de detaillist is 
‘de kassa’ nog steeds één systeem waarmee primair kan worden afgerekend en waarbij 
extensies als pinautomaten, scanapparatuur en netwerkverbindingen van secundair belang 
zijn. Het onderscheid tussen hardware en software is daarbij tevens van onderschikt 
belang. Ook al is de algemene ICT-trend dat vooral (product)software de functionaliteit 
bepaalt en als zodanig steeds meer los van de hardware wordt geleverd, binnen de 
detailhandel zijn hard- en software bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aanschaf en 
vervanging gebeuren op basis van complete configuraties van (kassa-)hardware en 
kassasoftware, plus de eventuele aanvullende randapparatuur in de breedste zin des 
woords. Met het oog op de gemiddelde detaillist is het dan belangrijk om uit te gaan van 
het in kaart brengen van complete configuraties die beschikbaar zijn voor winkels. Vandaar 
dat we in dit onderzoeksvoorstel zullen spreken van ICT/POS-oplossingen in plaats van 
softwarepakketten. 

1.2 Doelstelling/vraagstelling 

De hoofddoelstelling van het onderhavige onderzoek kan nu in de volgende stap
pen/onderdelen worden geformuleerd: 

–	 Het gedetailleerd in kaart brengen van de functionaliteiten van POS-systemen van een 
aantal leveranciers die actief zijn voor de woon- en meubelwinkels, de mode-, schoe
nen- en sportwinkels en de kappers in Nederland, 
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–	 door middel van een uitgebreide vragenlijst én een bedrijfsbezoek bij de betreffende 
leverancier, 

–	 om als pilot na te gaan hoe de kosten en baten van een dergelijk veldonderzoek zich 
verhouden teneinde deze gegevens ook te gaan verzamelen voor gebruikers in andere 
detailhandelsbranches, 

–	 en tevens deze pilot-gegevens te gebruiken voor een tool die detailisten kan 
ondersteunen bij hun keuze voor een geschikt POS-systeem ter optimalisering van hun 
winkelautomatisering en ketendigitalisering. 

1.3 Leeswijzer 

In de onderstaande paragrafen wordt eerst de gevolgde aanpak beschreven om tot een 
antwoord op de onderzoeksvraag te komen. Daarna worden de resultaten van dit 
pilotonderzoek gepresenteerd voor de verschillende fasen. Conclusies en consequenties 
voor vervolgonderzoek onder POS-leveranciers voor andere detailhandelsbranches worden 
uitgewerkt in de afsluitende paragraaf. 
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2 Onderzoeksopzet 

2.1 Inleiding 

Het uitgangspunt van dit project vormen de ruim 140 leveranciers van POS-systemen zoals 
die thans zijn opgenomen in de portal www.softwarepakketten.nl. Deze portal kan 
beschouwd worden als het meest complete overzicht van softwarepakketten en haar 
aanbieders in Nederland, met name voor het MKB. De (potentiële) gebruikers van deze 
portal wordt echter nog weinig specifieke ondersteuning geboden bij de daadwerkelijke 
keuze van pakketten en/of leveranciers. Hieruit komt dus de primaire uitdaging van deze 
pilot voort: is het mogelijk een positie in te nemen die zowel door klanten als leveranciers 
gerespecteerd wordt, waarin informatie op een transparante wijze gepresenteerd wordt en 
concrete beslissingsondersteuning voor detaillisten wordt geboden? Daarbij is het 
uiteindelijke doel niet een ééndimensionaal of absoluut advies te generen, maar juist een 
situationeel advies dat zoveel mogelijk rekening houdt met de specifieke omstandigheden 
van de eindgebruiker; in dit geval de Nederlandse detaillist. In de praktijk worden 
sommige detaillisten door hun branchevereniging geadviseerd, en soms ook gestimuleerd, 
om een bepaald systeem aan te schaffen. Het mogelijke nadeel hiervan is het zogenaamde 
lock-in effect; door de gedane investeringen en het relatief lage kennisniveau wordt het 
voor de detaillist zeer kostbaar om over te stappen, ook al komen er potentieel betere en 
goedkopere oplossingen beschikbaar. Leveranciers zouden deze lock-in situatie kunnen 
misbruiken, aangezien zij dan vrij spel hebben in het aanpassen van kosten van onderhoud 
en service. Daarnaast kan bijvoorbeeld de informatievoorziening naar de detaillist of 
brancheorganisatie bewust laaggehouden worden. Dit is overigens een kwestie van 
marktmacht die in bijna alle branches speelt en aangeeft dat het van cruciaal belang is dat 
klanten, in dit geval ICT-inkopende detaillisten, voldoende en objectief geïnformeerd zijn 
over product en markt. 

De portal www.softwarepakketten.nl is in zijn soort waarschijnlijk de meest volledige en 
actuele digitale informatiebron voor de branches die door het HBD vertegenwoordigd 
worden 1 . De portal is het resultaat van jarenlange inspanningen en persoonlijke 
benadering van softwareleveranciers in Nederland. Wat betreft de detailhandelsbranches 
zijn weinig relevante ICT-oplossingen buiten beschouwing gelaten, omdat financiële-, 
voorraad- en POS-systemen de kern van de portal en de onderliggende leveranciersmoni
toring vormen. Het onbedoelde gevolg hiervan is dat er de facto ‘te veel’ alternatieven via 
de portal gepresenteerd worden. Voor een ‘gemiddelde’ detaillist worden al snel meer dan 
10 of soms wel 20 verschillende POS-pakketten weergegeven die in een niet nader te 
bepalen volgorde onder elkaar gepresenteerd worden. Hierdoor is het voor de detaillist 
moeilijk om overzicht te krijgen en een onderbouwde beslissing te nemen. Dit komt ook 
door het ontbreken van een tool waarmee een inhoudelijke pakketvergelijking kan worden 
gedaan. Op dit moment biedt www.softwarepakketten.nl na selectie wel de naam van het 

1 Andere portals zoals www.softwaregids.nl en www.ictbase.nl (voorheen het Automatisering 
Jaarboek) hadden een vergelijkbare dekking en scope, maar worden niet meer onderhouden en in de 
markt gehouden vanwege de geringe opbrengst voor de betreffende uitgevers. Zie ook: Robbin te 
Velde, Reg Brennenraedts, Christiaan Holland, Ronald Batenburg, Pim den Hertog, Slinger Jansen en 
Sjaak Brinkkemper (2007) Go with the (data) flow. Feasibility of using Internet as a datasource: 
methods, case studies and indicators. Utrecht: Dialogic. 
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pakket en de leverancier en soms ook een waarderingsscore van een aantal gebruikers, 
maar verder geen systematische score op functionaliteiten en de mogelijkheden voor de 
branchespecifieke inrichting. 

Met het oog op beslissingsondersteuning voor de doorsnee-detaillist zou dus op basis van 
de portal een specifieke tool ontwikkeld moeten worden, die in een tabelvorm de 
belangrijkste selectiecriteria (primair: prijs en kwaliteit) op een eenduidige en eenvoudige 
wijze afzet tegen een set van potentiële POS-oplossingen. Op die manier kan de gebruiker 
volgens de zogenaamde multicriteriamethode een eigen keuze maken, al dan niet door 
specifieke weging van criteria en het hanteren van een specifieke beslisregel die de 
uiteindelijke prioritering van alternatieven bepaalt. Hiermee wordt niet alleen aan de 
behoefte van de gebruiker - zijnde een transparante vergelijking - voldaan, het zal ook 
voor de betreffende (POS-)leveranciers duidelijker worden hoe zij scoren (of: kunnen 
scoren) ten opzichte van hun collega’s. Hier zal later uitgebreider op teruggekomen 
worden. 

Geeft de portal www.softwarepakketten.nl vooralsnog geen directe vergelijkings- of 
beslissingsondersteuning, GBNed heeft wel al laten zien dat dit mogelijk is. In een recent 
afgerond project in 2007 heeft GBNed aan alle 140 POS-leveranciers een mailing 
verstuurd, met het verzoek hun softwarepakketten voor de detailhandel te scoren op een 
omvangrijke lijst van functionaliteiten. Naast de standaardfunctionaliteit op het gebied van 
het afreken- en betalingsverkeer, de financiële administratie, de in- en verkoopadministra
tie en de voorraadadministratie, werd specifiek aandacht besteed aan eisen die de 
Belastingdienst stelt aan detaillisten in Nederland. Daarmee vormde dit onderzoek een 
aanvulling van de basisinventarisatie die GBNed uitvoerde door leveranciers te stimuleren 
hun software op de portal te registreren en een standaardlijst van kenmerken en 
functionaliteiten te laten invullen. In dit onderzoek werd een compleet ingevulde 
inventarisatielijst ontvangen van 20 leveranciers; een respons van 15%. Het merendeel 
vulde de lijst niet of slechts ten dele in. Het zal duidelijk zijn dat voor een succesvolle 
ondersteuning van alle detaillisten in Nederland een veel grotere respons onder 
leveranciers nodig is. Het is dan ook het uiteindelijke doel dat enerzijds van alle huidige 
leveranciers een volledig beeld ontstaat van welke functionaliteiten zij met hun software 
afdekken en de mate waarin zij dit naar tevredenheid van de gebruiker doen en anderzijds 
dat al deze informatie op een voor ‘leken’ toegankelijke wijze kan worden geselecteerd en 
gepresenteerd. 

2.2 Opzet en stappenplan 

2.2.1 Fase I: Voorselectie POS-leveranciers 

Als uitgangspunt van dit pilotonderzoek is besloten een drietal detailhandelsbranches onder 
de loep te nemen. Deze branches zijn gekozen op basis van hun omvang (dat wil zeggen 
dat zij een relatief groot aantal zelfstandige ondernemingen/winkels vertegenwoordigen), 
de spreiding die zij vertonen in de mate waarin IT (POS-systemen) wordt gebruikt en de 
verschillen in hoe zij hun producten en diensten in- en verkopen. De drie gekozen 
pilotbranches zijn: 

- de woon- en meubelwinkels; 

- de mode-, schoenen- en sportwinkels; 

- de kapperszaken. 
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Het voordeel van de eerste twee branches is dat hun brancheorganisaties tevens actief 
waren binnen het o3d-programma en thans ook binnen het o3d2009-programma. Zij zien 
duidelijk het belang van winkelautomatisering en ketendigitalisering en ondernemen ook 
initiatieven op dit terrein. De kappersbranche, eigenlijk een HBA-branche, heeft het HBD 
benaderd in het kader van het uitvoeren van een pakketvergelijking. Ook al ressorteert 
deze branche officieel niet onder het HBD, de timing en inhoud van dit initiatief van deze 
brancheorganisatie pasten zodanig goed in de onderhavige opzet van dit onderzoek dat zij 
toch bij het pilotonderzoek betrokken zijn. 

Op basis van de informatie uit de GBNed-portal is ten eerste geïnventariseerd welke 
leveranciers in aanmerking komen voor het pilotproject. Dit zijn in principe alle 
leveranciers die op de GBNed-portal hebben aangegeven POS-systemen te leveren voor 
één of meer van de drie detailhandelsbranches. Deze lijst met leveranciers is tevens 
voorgelegd aan de brancheorganisaties, te weten de ANKO voor de kappers, MITEX voor de 
mode-, schoenen- en sportwinkels en CBW voor de woon- en meubelwinkels. Voor deze 
leveranciers is een brief en een korte inventariserende vragenlijst opgesteld (zie bijlage A). 

2.2.2 Fase II: Functionaliteitenvragenlijst en bezoek 

Voor de geselecteerde softwareleveranciers uit fase I is vervolgens een vragenlijst 
ontwikkeld die voortbouwt op het eerder genoemde onderzoek van GBNed uit 2007. Deze 
vragenlijst bevat een groot aantal (ongeveer 1000) generieke en branchespecifieke 
functionaliteiten, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan functionaliteiten ten behoeve 
van twee centrale o3d2009-thema’s te weten ‘sturen op cijfers’ en ketendigitalisering. 
Deze lijst is grondig besproken, geherstructureerd en daar waar nodig tekstueel en 
inhoudelijk aangepast en verduidelijkt. Daarbij is ze tevens vergeleken en aangevuld met 
items uit andere POS-surveys aangereikt door het HBD. De complete vragenlijst is 
vervolgens op drie manieren beschikbaar gemaakt: (1) op papier, ingebonden als 
boekwerk van 125 pagina’s, (2) als Word-file en (3) als (beschermde) invultool op de 
portal www.softwarepakketten.nl. 

De geselecteerde leveranciers hebben een brief en e-mail ontvangen met de uitnodiging de 
volledige functionaliteitenvragenlijst in te vullen, om daarna een afspraak te maken voor 
een bedrijfsbezoek (zie bijlage B). Vooraf werd ingezet op een maximale respons op de 
vragenlijst. Enkele leveranciers hadden al delen van de vragenlijst ingevuld via de GBNed
portal, maar voor de meeste kon worden vermoed dat zij de omvang van de vragenlijst 
toch als te belastend zouden ervaren. Er is daarom een protocol ontwikkeld om de 
leveranciers zo veel mogelijk persoonlijk te benaderen en tot medewerking te bewegen. 
Daarbij werden zowel positieve als negatieve argumenten gehanteerd. Zo werd o.a. het 
argument gebruikt dat zij met dit onderzoek beter zichtbaar worden voor de Nederlandse 
detaillisten, hetgeen kan leiden tot nieuwe afzetmogelijkheden en free publicity. Ook werd 
het argument gehanteerd dat – omgekeerd – het ontbreken in de lijst van meewerkende 
leveranciers een nadelige invloed kan hebben op hun imago. 

Nadat de leverancier de volledige functionaliteitenvragenlijst had ingevuld, werd met de 
contactpersoon een afspraak gemaakt voor een bedrijfsbezoek om ter plaatse een aantal 
functionaliteiten live te testen en te (her)beoordelen. Omdat het hier gaat om een redelijke 
grote groep van leveranciers en een uitgebreid bezoek, zijn, op initiatief van Dialogic, 
GBNed en het HBD drie studenten Informatiekunde van de Universiteit Utrecht 
geïnstrueerd tijdens een bijeenkomst op 21 februari 2008. De drie studenten werden 
uitgebreid geïnstrueerd en gecoached in hun rol van assessor bij de leveranciers. Dit 
onderdeel binnen het pilotproject diende een aantal doelstellingen. De belangrijkste is om 
steekproefsgewijs na te gaan of de door de antwoorden van de leverancier ook bevestigd 
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worden door de assessment van de student ter plaatse. Door dit in de pilotfase onder in 
principe alle leveranciers uit te voeren, kan een redelijk gevoel worden ontwikkeld hoe in 
het brede veldwerk na de pilotfase leveranciers geselecteerd kunnen worden voor een 
dergelijke check/assessmentbezoek door getrainde studenten. Tevens werd afgesproken 
dat de studenten een verkennende (semi-undercover) rol vervullen ten aanzien van de 
professionaliteit en organisatie van de leveranciers. Ter plaatse zijn zij bij het bezoek 
immers nagegaan hoeveel medewerkers er daadwerkelijk aanwezig zijn en welke 
faciliteiten de leverancier ter beschikking staan. De geselecteerde studenten hebben 
alledrie kennis van en ervaring met programmeren, databases, systeemontwikkeling en 
usability engineering vanuit hun studie. Zij werden een vergoeding van €100 per 
leveranciersbezoek in het vooruitzicht gesteld. 

2.2.3 Fase III: Accordering verslag 

Na hun bezoek maakten de studenten een verslag volgens een protocol (zie Appendix C). 
Dit is daarna door Dialogic gecontroleerd en ter accordering voorgelegd aan de bezochte 
contactpersoon van de POS-leverancier. Na accordering is het verslag gepubliceerd op de 
portal www.ictretail.nl. Tevens zijn de verslagen (i.c. de ingevulde testprotocollen) en de 
ingevulde functionaliteitenvragenlijsten ge-upload op het Extranet van het o3d2009
programma. 

Dialogic innovatie ● interactie 10 

http:www.ictretail.nl


3 Uitkomsten 

Dit hoofdstuk geeft als eerste een inventarisatie van de respons. Hierbij zijn de diverse 
leveranciers waarop dit onderzoek zich richt, geclassificeerd naar resultaat en inspanning. 
Vervolgens zullen de knelpunten die in de huidige onderzoeksaanpak naar voren kwamen 
uitgelicht worden. Deze knelpunten zullen puntsgewijs en gegroepeerd naar thema 
besproken worden. 

3.1 Fase 1: Voorselectie 

In november 2007 hebben 60 softwareleveranciers een brief en een basisvragenlijst 
ontvangen (beide zijn opgenomen in Appendix A). Deze eerste wervingsactie leverde een 
goede respons op: 48 van de 60 (80%) reageerde positief, vulde de basisvragenlijst in en 
retourneerde deze. De resterende 20% viel in de meeste gevallen af omdat de leverancier 
in kwestie niet (of niet meer) actief was in één van de bedoelde branches. In een paar 
gevallen was het bedrijf niet bereikbaar of verzuimde het na meerdere malen rappelleren 
te voldoen aan het verzoek de basisvragenlijst in te vullen. Op basis van de brancheorgani
satieconsultatie zijn nog 3 leveranciers van POS-systemen voor kappers aan de lijst 
toegevoegd, zonder dat zij de brief en basisvragenlijst hebben ingevuld. 

Van deze long list van 51 (48 plus 3) POS-leveranciers is vervolgens een short list van 27 
leveranciers gemaakt voor de tweede fase van dit onderzoek; te weten het afnemen van 
de uitgebreide functionaliteitenvragenlijst en het bedrijfsbezoek. 

Voor deze selectie is gelet op een evenredige vertegenwoordiging van (‘unieke’) 
leveranciers per branche, omzet, aantal jaren actief, klanten en marktaandeel. Het doel 
was hiermee om voor elk van de drie detailhandelsbranches de ‘belangrijkste’ POS-
leveranciers in het vervolgonderzoek te betrekken. Hoewel alle leveranciers op deze lijst 
eerder hadden aangegeven mee te willen doen aan het vervolgonderzoek, was de 
verwachting toch dat er een aantal zou kunnen afhaken. Daarom is van tevoren op een 
netto respons gerekend van in totaal 20 (van de 27) leveranciers die aan alle fasen van het 
vervolgonderzoek meedoen. 

Ook bij deze fase dient rekening te worden gehouden met het feit dat de 27 geselecteerde 
leveranciers hun POS-systeem niet altijd exclusief aan één van de drie detailhandelsbran
ches in deze pilot leveren. Sommige leveranciers hebben klanten in meerdere branches. 
Ten behoeve van de focus van dit onderzoek werd hen echter gevraagd hun antwoorden op 
de functionaliteitenvragenlijst en de praktijktest toe te spitsen op de klanten uit de 
desbetreffende detailhandelsbranche. 

3.2 Fase 2: De functionaliteitenvragenlijst en het bedrijfsbezoek 

Rond februari 2008 is begonnen met het voornaamste veldwerk; het laten invullen van de 
grote functionaliteitenvragenlijst door en bezoeken van de 27 geselecteerde leveranciers. 
Gezien de omvang en complexiteit van het veldwerk, worden de resultaten van deze fase 
hieronder op drie verschillende manieren gepresenteerd. 

Ten eerste geven we de respons weer naar resultaat én vereiste inspanning. Dit is immers 
primair van belang voor de extrapolatie van deze pilot naar het vergelijkbare vervolgon
derzoek onder een grotere groep van leveranciers. Ten tweede laten we zien hoe het 
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aanbieden van verschillende kanalen voor de vragenlijst heeft uitgewerkt. Ten derde zal 
een overzicht gegeven worden van de redenen die de leveranciers aandroegen bij hun 
weigering te participeren. 

3.2.1 Respons: resultaat en inspanning 

Voordat we ingaan op de daadwerkelijke respons voor de groep van 27 geselecteerde POS-
leveranciers, moet melding gemaakt worden van het feit dat één leverancier – die in fase I 
wel aangaf te willen participeren – niet meer bereikt kon worden. De dato 6 juni 2008 
geeft de website van deze leverancier dan ook aan dat hij is overgenomen door een andere 
leverancier uit onze selectie. 

Voor de overgebleven 26 POS-leveranciers onderscheiden we vervolgens vier categorieën 
respons (‘in positieve zin’) geordend naar gedane inspanning en resultaat. 

1. Doet mee – na weinig inspanning (8 leveranciers) 

Een klein aantal leveranciers heeft de deadline zonder enige rappellering gehaald. De 
contactpersonen bij deze leveranciers waren relatief gemakkelijk te bereiken en een 
afspraak was eenvoudig te maken. Daarnaast was er ook een aantal leveranciers dat na 
één telefoontje direct aan de gang ging, zodat met alsnog relatief weinig inzet de ingevulde 
vragenlijst verkregen kon worden. Al met al hebben deze leveranciers dus minimale 
(administratieve) inspanning gevergd. 

2. Doet mee – na veel inspanning (11 leveranciers) 

In deze categorie was er veel, voornamelijk administratieve, inzet noodzakelijk om de 
vragenlijsten te verkrijgen. Zo waren de contactpersonen vaak moeilijk bereikbaar, werden 
deadlines niet gehaald, konden afgesproken data niet gehaald worden, moest soms de 
oorspronkelijke mail opnieuw verstuurd worden, probleem- en doelstelling van het project 
wederom toegelicht worden, was er dikwijls een noodzaak voor een betoog voor 
participatie, was er behoefte aan toelichting van items en/of moesten meerdere malen 
nieuwe afspraken gemaakt worden. In sommige gevallen moesten ook de inloggegevens 
opnieuw achterhaald worden en moest soms uitgewerkt worden welke items nog ingevuld 
moesten worden zodat deze in een los document overzichtelijk aangeboden konden 
worden. Tot slot zijn ook de bedrijven die bezocht zijn voor het invullen van de vragenlijst 
in deze categorie opgenomen. De grootste groep meewerkende POS-leveranciers viel in 
deze categorie. 

3. Doet niet mee – na weinig inspanning (2 leveranciers) 

Dit waren bedrijven die, ondanks een eerdere toezegging in fase 1, weigerden te 
participeren en daarbij niet of onvoldoende open stonden voor argumenten, de tijd niet 
konden of wilden vrijmaken en/of de investering niet vonden opwegen tegen de baten. De 
gehoorde argumenten in deze categorie waren dat ‘de naamsbekendheid in de doelgroep al 
erg hoog is’, het ‘pakket te zwaar is voor de doelgroep van het onderzoek’ en dat men zich 
dus richt op een andere doelgroep. Een andere leverancier vond de tijdsinvestering 
simpelweg te groot, maar stond in principe positief tegenover het onderzoek gezien de 
uitnodiging voor een algemene presentatie over het bedrijf, haar verschillende oplossingen 
op hoofdlijnen, visie, strategie en mogelijkheden van de software. Het meest gehoorde 
argument bleef echter het pure gebrek aan tijd. Aangezien deze leveranciers al direct 
afhaakten was extra inspanning hier niet noodzakelijk. 
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4. Doet niet mee – na veel inspanning (5 leveranciers) 

Enkele leveranciers die aanvankelijk positief stonden tegenover het onderzoek en ervan 
overtuigd zijn geweest dat de baten zouden opwegen tegen de kosten, hebben na aanvang 
met invullen toch opgegeven. Eén leverancier heeft intern een aantal mensen aan het werk 
gezet, maar had uiteindelijk de capaciteit niet om het geheel op tijd af te ronden.  
Overigens wilde men dit traject wel voortzetten, zodat de betreffende informatie 
zelfstandig op softwarepakketten.nl gezet kon worden. In een ander geval zou men de 
fysieke vragenlijst zelfs in zijn geheel ingevuld en per post opgestuurd hebben, maar is 
deze nooit aangekomen. Laatste pogingen zoals het aanbieden van het combineren van het 
(opnieuw) invullen van de vragenlijst met het bedrijfsbezoek en een aanbod tot (financiële) 
tegemoetkoming tevergeefs hielpen helaas niet, waarna men definitief besloten om de 
participatie bij een gebrek aan tijd stop te zetten. 

De onderstaande tabel geeft en detail weer welke leverancier uiteindelijk tot welke 
responscategorie kan worden ingedeeld na fase II van het veldwerk. De tabel maakt 
tevens onderscheid tussen de drie pilotbranches waartoe zij door ons eerder werden 
ingedeeld. 

Tabel 1. Leveranciers naar branche en responsgroep 

Branche 

Kappers Mode-, schoenen- en 
sportwinkels Woon- en meubelwinkels 

• Flexxis • Casacom 
• Papillot Software 1. Doet mee – na • Dynamic Vortex applications • Softwear • Colijn IT BV 

weinig inspanning 
• Softwave Products • Sieval Solutions(*) 

• Adis 
• Futura Retail Solution BV • OnVelvet Nederland • Retail Systems • AIS BV [Promesse]2. Doet mee – na veel • Da Vinci International BV 

inspanning • ADS International • Unisoft Retail Solutions • Mamut Software 
• Vendit 
• Van Hessen Retail BV 

3. Doet niet mee – na 
weinig inspanning 

• ACA Groep 
• ProFashionAll 

4. Doet niet mee – na 
veel inspanning • B&F Groep • Mutsaars automatisering 

• JBS Multimedia BV 
• K3 Landsteinar B.V 
• Telemos International 

(*) Het pakket waarvoor Sieval (cq. X-totaal) de vragenlijst invulde, bleek achteraf beperkt in haar 
toepassing en zal daardoor minder goed vergelijkbaar zijn met de POS-oplossingen van de andere 
leveranciers. In het kader van de doelstelling om een pilot-veldwerk uit te voeren is deze respons wel 
verder meegenomen. 

3.2.2 Respons vragenlijst naar gebruikte kanalen 

De vragenlijst is zoals gezegd via verschillende kanalen uitgezet, te weten (1) een papieren 
vragenlijst per post, (2) een digitale vragenlijst in Word per e-mail en (3) online 
formulieren op de portal www.softwarepakketten.nl. Zoals de volgende tabel laat zien, 
blijkt er geen duidelijke voorkeur te zijn van de POS-leveranciers voor één van de kanalen. 
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Tabel 2. Leveranciers naar wijze van invullen functionaliteiten-vragenlijst 

Papier Online Word-file Bezoek 
onderzoeker 

Kappers 
ADS International x 
Da Vinci International BV x 
Dynamic Vortex Applications x 
Flexxis x 
Softwave Products x 
OnVelvet Nederland  x 
Papillot Software x x 
Mode-, schoenen-, sportwinkels 
Adis x x 
Futura Retail Solution BV x 
Retail Systems x 
Softwear x 
Unisoft Retail Solutions x x x 
Vendit x x 
Van Hessen Retail BV x 
Woon- en meubelwinkels 
Advanced Internet Services BV 
[Promesse] x x 
Casacom x 
Colijn IT BV / Fundamental Software x 
Sieval Solutions / X-totaal x 
K3 Landsteinar B.V x x 

Het invullen via Word komt relatief vaak voor, maar ook op papier, online en in combinatie 
met een bedrijfsbezoek (hetgeen op zich niet de opzet was) zijn frequent gebruikte 
kanalen geweest. In sommige gevallen zijn er meerdere kanalen door de softwareleveran
ciers gebruikt. Daar zijn enkele verklaringen voor aan te wijzen: 

•	 Het is enkele malen voorgekomen dat een softwareleverancier online een start heeft 
gemaakt en dit niet heeft kunnen afmaken. Bij het telefonisch benaderen bleek het 
obstakel om het online invullen te hervatten (inloggegevens kwijt, moeilijk uitzoeken 
waar gebleven) zodanig groot dat ervoor geopteerd werd om de openstaande vragen 
(die automatisch gegroepeerd worden op softwarepakketten.nl) naar een Word-file te 
(laten) kopiëren zodat deze overzichtelijk in één keer ingevuld kon worden. 

•	 Sommige vragenlijsten bleken onvolledig of onduidelijk te zijn ingevuld. In deze 
gevallen is bij het bedrijfsbezoek de vragenlijst op deze items doorgelopen en aange
vuld. 

3.2.3 Non-responsredenen 

Zoals hierboven aangegeven, is het uiteindelijk bij 7 POS-leveranciers niet gelukt hun 
medewerking aan dit pilotonderzoek te verkrijgen. Hieronder worden de genoemde 
redenen voor non-respons opgesomd. 
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•	 Geen tijd/te druk/ondercapaciteit; 

•	 Problemen met vragenlijst: 

o	 Omvang; 

o	 Complexiteit; 

o	 Arbeidsintensief; 

•	 Directe voordelen, nut en/of noodzaak voor softwareleverancier niet evident; 

•	 Softwarepakketten.nl wordt ervaren als een kanaal met onvoldoende bereik; 

•	 Onderzoeksmoeheid: talloze vergelijkbare onderzoeken zijn deze voorgegaan waar, 
althans in de beleving van de leveranciers, niks vruchtbaars uitgekomen is; 

•	 Zegt de vragenlijst opgestuurd te hebben (zoekgeraakt per post?), en wil niet voor een 
tweede maal de vragenlijst invullen 

Afgezien van de laatste categorie zijn dit veel voorkomende redenen van non-respons. Zij 
houden ook duidelijk verband met het eerder genoemde vermoeden dat de lengte van de 
vragenlijst, zeker in papieren vorm en in Word, niet bepaald uitnodigt tot het invullen 
ervan. 

3.3 Ervaringen en knelpunten 

In deze paragraaf zullen eerst alle relevante ervaringen en knelpunten gerelateerd aan de 
vragenlijst de revue passeren. Vervolgens zal nader gekeken worden naar issues die in de 
pilot kwamen bovendrijven met betrekking tot de respons of juist het gebrek daaraan. Ook 
met betrekking tot de bedrijfsbezoeken en het accorderen van de verslagen zijn enkele 
knelpunten geïdentificeerd. 

De (genummerde) knelpunten worden in de volgende paragraaf gekoppeld aan 
aanbevelingen en mogelijke oplossingen. 

3.3.1 Knelpunten functionaliteitenvragenlijst 

1.	 Veel leveranciers klagen over de omvang van de vragenlijst. Dit is niet geheel 
onbegrijpelijk: in totaal gaat het om rond de 1000 items en een papieren versie van de 
lijst met een omvang van 125 pagina’s. Vooral de eerste items zijn vrij tijdrovend en de 
omvang van (de rest van) het document kan dan, zelfs voor mensen die het obstakel 
van beginnen al genomen hebben, alsnog erg intimiderend zijn. De vragenlijst beoogt 
volledig te zijn en andere onderzoeken overbodig te maken, maar desalniettemin vraagt 
het een flinke investering van de respondenten om de lijst te completeren. Positief punt 
is wel dat het onderzoek door het hoge niveau van detaillering wel als professioneel en 
belovend ervaren wordt en dat het zich hierin ook onderscheidt van de, blijkbaar 
talloze, andere initiatieven. 

2.	 Ook wordt veelvuldig genoemd dat de vragenlijst onduidelijk zou zijn. Er is sprake van 
een veelvoud aan kopjes, enkele items worden waargenomen als dubbelop, overlap
pend of zijn ambigu (e.g. ‘Welke auditrapportages zijn opgenomen in het pakket?’, 
‘voorloopgegevens’, ‘logische menu-indeling’). Soms is er ook sprake van onduidelijke 
overlap tussen items zoals bijvoorbeeld bij het onderdeel leveranciersbeoordeling 
tussen de items ‘kwaliteitsaspecten’ en ‘leverbetrouwbaarheid’. 
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3.	 Het is vaak voorgekomen dat specifieke functionaliteit niet expliciet aanwezig was, maar 
dat dit met wat maatwerk of ‘trucs’ met ‘vrije invoervelden’ wel na te bootsen viel. Dit is 
een oorzaak van onnauwkeurigheid in de resultaten, want hoewel een truc soms in die 
mate mogelijkheden kan bieden dat de functionaliteiten aanwezig geacht mogen 
worden, is in andere gevallen dermate veel improvisatie vereist dat hiervan niet meer 
gesproken kan worden. Helaas is deze grens lastig te definiëren en ligt de definitie 
hiervan nu dus bij de diverse leveranciers waardoor iedere vorm van uniformiteit 
verloren gaat, zeker gezien het feit dat leveranciers er belang bij hebben om de 
software optimaal weer te geven. Zodoende boeten de resultaten aan waarde in op het 
voor dit onderzoek cruciale gebied van vergelijkbaarheid. Voorbeelden hiervan zijn de 
mogelijkheden tot het maken/bijhouden van RMA-formulieren, het registreren van 
serie- en/of partijnummers en problemen omtrent specifieke maatbalken. 

4.	 Hoewel er vooralsnog geen concrete aanleiding is om te veronderstellen dat het 
gebeurd is, kunnen leveranciers de ingevoerde gegevens op softwarepakketten.nl in 
principe na afloop van het onderzoek zelf weer aanpassen. Dat betekent dat de 
betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens slechts gewaarborgd kan worden 
wanneer de validiteit met een vaste regelmaat onderhouden wordt. Ditzelfde geldt voor 
het up-to-date (laten) houden van de gegevens in de zeer veranderlijke ICT-wereld, om 
te voorkomen dat de gegevens incourant raken en de gegevensbank haar waarde 
verliest. 

5.	 Bij softwareleveranciers met meerdere pakketten, zowel alternatief als complementair, 
ontstaan soms moeilijkheden. Dit omdat er dan een mismatch bestaat tussen vragen
lijst en eenheid van analyse. Het onderzoek en derhalve de vragenlijst focust op één 
oplossing per leverancier. Sommige leveranciers kiezen er echter voor verschillende 
complementaire modules onder de paraplu van één pakket te laten vallen, terwijl 
andere leveranciers ze echt als aparte pakketten verkopen. Zo kan het gebeuren dat de 
ene leverancier bij het invullen de totaaloplossing hanteert waar de andere leverancier 
voor één pakket kiest en er dus in feite een oneerlijke vergelijking ontstaat. 2 Daarnaast 
kan een leverancier verschillende alternatieve pakketten aanbieden die feitelijk 
onderling concurreren. Daarbij kan gedacht worden aan een uitgeklede versie met 
slechts beperkte voorraadfunctionaliteiten of een alternatief pakket volgens SAAS dat 
aangeboden kan worden aan eenvoudigere detaillisten. Zo heeft één leverancier de lijst 
nauwkeurig ingevuld voor drie verschillende pakketten die van andere leveranciers 
overgenomen waren. Uiteindelijk is deze enkele vragenlijst door GBNed uitgewerkt als 
drie verschillende pakketten. 

6.	 Sommige leveranciers lossen dergelijke mismatches op door, ondersteund door het 
softwarepakketten.nl-platform, de optie ‘optioneel’ aan te vinken. Dit kan in verschillen
de contexten echter totaal verschillende betekenissen hebben en komt de uniformiteit 
en dus de vergelijkbaarheid van de pakketten niet ten goede. 

7.	 De vragenlijsten die digitaal in Word of op papier ingevuld zijn, moeten overgenomen 
worden op softwarepakketten.nl. Dat kan een inefficiënte en kostbare klus worden, 
zeker gezien het grotere aantal leveranciers in het beoogde vervolgonderzoek. 

2 Ter illustratie: één leverancier biedt haar pakket voor POS (1) los aan; (2) gekoppeld met haar eigen 
logistieke pakket of (3) op maat gekoppeld aan een extern logistiek pakket zoals SAP. Het logistieke 
pakket is echter, net als het POS-pakket als autonoom softwarepakket op softwarepakketten.nl 
opgenomen. Het POS-pakket is daarom ingevuld als autonoom pakket met beperkt artikelbeheer. De 
vergelijking met pakketten van andere leveranciers die bijvoorbeeld zijn ingevuld als totale oplossing 
geeft dan niet langer een adequaat beeld. 
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3.3.2 Knelpunten werving en respons 

8.	 De geleerde lessen met betrekking tot deadlines voor het opsturen van de vragenlijst 
zijn gemengd. Wanneer deadlines te ver weg worden gepland, dan doet men over het 
algemeen minder snel iets aan de vragenlijst en kan hij in ‘de stapel’ verdwijnen. Bij 
deadlines in de nabije toekomst treedt echter het probleem op dat men na het 
overschrijden hiervan ook niets meer aan het onderzoek doet, onder het mom van “het 
is nu toch te laat”. Het hanteren van meerdere ‘uiterste inlevermomenten’ draagt weer 
het gevaar in zich dat de deadlines minder serieus genomen worden. 

9.	 In deze pilot is er bewust voor gekozen om tot het uiterste te gaan om een hoge 
respons te verkrijgen. Het resultaat was echter wel dat het administratieve werk enorm 
tijdrovend bleek: de juiste persoon te pakken krijgen, het project opnieuw uitleggen, 
enthousiasmeren voor deelname, afspraken maken en nagaan of die nagekomen 
werden. Daarnaast was bij diverse leveranciers de vragenlijst gedeeltelijk of gebrekkig 
ingevuld. Dit is opgelost door dikwijls aan het eind van het bedrijfsbezoek de student
onderzoeker deze vragen door te laten nemen met de leverancier, wat eveneens qua 
voorbereiding en coördinatie de nodige tijd in beslag nam. Gemiddeld nam fase I twee 
tot drie weken in beslag. Fase II, het gehele van proces van eerste benadering tot 
afrondend bedrijfsbezoek, nam vijf weken in beslag. 

10. Eén leverancier klaagde dat de afzonderlijke stappen in het traject (voornamelijk het 
invullen van de vragenlijst en het bedrijfsbezoek) erg tijdrovend zijn en dat er dus meer 
dan éénmalig een flinke hoeveelheid tijd gereserveerd moesten worden. 

11. De vragenlijst is middels meerdere kanalen uitgezet, te weten een papieren ‘boekwerk’ 
per post, een Word-bestand en een hyperlink naar www.softwarepakketten.nl waar de 
vragenlijst online kon worden ingevuld. Naast de onduidelijkheid die deze meerkeuze 
mogelijk heeft veroorzaakt, kan gesteld worden dat de papieren versie vanwege haar 
fysieke omvang een zekere ‘afschrik-effect’ teweeg heeft gebracht. De papieren 
vragenlijst is dan ook uiteindelijk in slechts een klein deel van de gevallen daadwerkelijk 
gebruikt. 

12. Eénmaal meldde een leverancier een ingevulde papieren vragenlijst per post verstuurd 
te hebben, maar deze is nooit aangekomen, met als resultaat dat de betreffende 
leverancier - overigens zonder rancune - weigerde verder te participeren vanuit gebrek 
aan tijd en de onwil dezelfde tijdsinvestering tweemaal uit te voeren. 

13. Een terugkerende trend, ook onder de weigeraars, is dat leveranciers erg bereidwillig 
blijken de software te demonstreren tijdens een bezoek. Dit is uiteraard geen verras
sende constatering omdat pakketdemonstraties tot de kerntaken van een succesvolle 
softwareleverancier behoren. Eén leverancier wilde de vragenlijst alléén invullen aan de 
hand van een bezoek, daarbij gebruikmakend van een demo-opstelling. 

14. Andere leveranciers konden niet bereid gevonden worden om tijd te reserveren om de 
vragenlijst zelfstandig dan wel onder begeleiding in te vullen. In deze gevallen werd de 
lijst ingevuld door ‘tussen de bedrijven door’ steeds een aantal pagina’s te verwerken. 

15. Het gedetailleerde niveau van de vragenlijst werkt twee kanten op:  

a.	 Enerzijds zijn er leveranciers die er de voorkeur aan geven om de vragenlijst onder 
begeleiding van een onderzoeker in te vullen, zodat met behulp van een demo
opstelling nagegaan kan worden of het pakket de functionaliteit zoals bedoeld in het 
onderzoek ondersteunt. 
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b.	 Anderzijds blijkt dat er, vooral bij de leveranciers van complexere pakketten, geen 
personen zijn die de benodigde kennis voor alle specifieke items uit de vragenlijst 
paraat hebben. Een gevolg hiervan is dat de vragenlijst veelal opgedeeld en door 
meerdere personen ingevuld wordt. 

16. De veronderstelling dat grootte en leeftijd van de softwareleveranciers bepalend zijn 
voor participatie blijkt niet geheel juist, er zijn immers enkele grote partijen die wel 
geparticipeerd hebben. Daarentegen moet wel vermeld worden dat een groot deel van 
de weigeraars grotere leveranciers waren die reeds een zekere bekendheid genieten. De 
argumenten waren dan ook dat men reeds bekend is bij de doelgroep of dat men zich 
niet richt op de doelgroep voor dit project. 

17. Eén leverancier die aangaf vanwege tijdgebrek niet te kunnen participeren, ging later 
overstag nadat GBNed als goede relatie subtiel druk had uitgeoefend. Dit is natuurlijk 
een positief punt, maar is de facto een knelpunt als bedacht wordt dat dit soort situaties 
niet standaard zijn en hier, zeker bij breder onderzoek, niet op gerekend kan worden. 

3.3.3 Knelpunten bedrijfsbezoek 

18. Het betrekken van student-onderzoekers werkt op zich goed, maar zij kunnen niet altijd 
van de hoed en de rand weten (zowel inhoudelijk als m.b.t. gemaakte afspraken). 
Daarnaast is het eveneens een ander persoon dan de contactpersoon bij Dialogic en/of 
GBNed. Dit heeft echter in de praktijk niet tot noemenswaardige problemen geleid. 

19. In de gevallen waarin de vragenlijst ter plaatse met de onderzoeker is ingevuld, is 
ervoor gekozen om de vragenlijst zelf te verwerken en bij een tweede bezoek de test te 
doorlopen. In één geval werd het tweede bezoek door een student-onderzoeker 
afgelegd ten behoeve van het doorlopen van de testcase en het opleveren van een 
verslag van het bezoek. Echter, omdat er overlap bestaat tussen de vragenlijst en het 
gehanteerde testprotocol en de vragenlijst bij het eerste bezoek aan de hand van een 
testopstelling was ingevuld, had de leverancier het idee dat sommige dingen dubbel 
waren. 

20. Het huidige testprotocol gehanteerd door de student-onderzoekers was een vaste 
verzameling items met veel aandacht voor mogelijkheden tot ketendigitalisering. In 
sommige gevallen werden veel van de vaste items uit de vragenlijst die de basis 
vormden voor het testprotocol niet ondersteund. In die gevallen kon dus maar een 
beperkt aantal functionaliteiten worden uitgetest. 

21. Momenteel zijn er geen consequenties verbonden aan het te rooskleurig invullen van de 
vragenlijst. In deze gevallen zal het testen aan de hand van het testprotocol en zo ook 
het verslag van het bedrijfsbezoek de betreffende items weliswaar onthullen, maar over 
de betrouwbaarheid van het antwoord op de overige items kan dan nog altijd geen 
uitspraak gedaan worden. 

3.3.4 Knelpunten verslagen accorderen 

22. De	 verslagen die zijn opgemaakt na het bedrijfsbezoek worden ter accordering 
aangeboden aan de betreffende leverancier. Het blijkt echter dat reacties niet snel 
komen. De gemiddelde reactiesnelheid is ongeveer twee tot drie weken. Dit roept de 
vraag op hoe hiermee omgegaan dient te worden. 

23. In sommige gevallen worden er inhoudelijke opmerkingen gemaakt met het verzoek 
zaken in het verslag anders te verwoorden. Daar gestreefd wordt naar een uniforme 
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beoordeling vanuit een gelijk perspectief, kan dit echter de onafhankelijkheid en 
objectiviteit in gevaar brengen. Ook dit roept de vraag op hoe hiermee omgegaan dient 
te worden. 

3.4 Mogelijke oplossingen voor de knelpunten 

De bovenstaande opsomming van knelpunten is als uitgangspunt genomen om een lijst 
van aanbevelingen en mogelijke oplossingen op te stellen ten aanzien van de functionali
teitenvragenlijst, de werving, het bedrijfsbezoek en het accorderen van verslagen. Dit 
geeft directe input aan een breder vervolgonderzoek onder POS-leveranciers voor de 
Nederlandse detailhandel. De cijfers in de linkerkolom verwijzen steeds naar het 
betreffende (doorgenummerde) knelpunt uit de vorige paragraaf. 

Bedacht moet worden dat deze mogelijke oplossingen soelaas bieden voor soms 
eenvoudige, soms complexe knelpunten. Ook is in deze opsomming van mogelijke 
oplossingen nog geen rekening gehouden met de kosten en inspanningen die hiervoor 
noodzakelijk zijn. De lijst geeft echter wel een tamelijk compleet overzicht van de punten 
van zorg bij het uitgevoerde pilotonderzoek en dus ook aandachtspunten bij het 
vervolgonderzoek. 

3.4.1 Mogelijke oplossingen voor de knelpunten functionaliteitenvragenlijst 

Knelpunt Mogelijke oplossing 

Om onduidelijkheid bij de respondenten met betrekking tot de vragen en 
ontbrekende, onduidelijke en/of onjuiste antwoorden te voorkomen, zou 
een uitgebreide toelichting en, waar nodig, een sluitende definitie per item 
uitkomst kunnen bieden. Hoewel het een (eenmalige) arbeidsintensieve 
investering betreft, is het toevoegen hiervan een zeer evident punt van 
verbetering. Naast de beoogde kwaliteitsverbetering met betrekking tot 
met name uniformiteit (kwaliteit) van de ingevulde vragenlijsten, is de 
verwachting eveneens dat de vragenlijst makkelijker en sneller in te vullen 
zal zijn door de eliminatie van onduidelijkheid omtrent polyinterpretabele 
items. 

2 & 3 

Hiermee wordt tevens het probleem van ‘vrije invoervelden’ verholpen. 
Wanneer in de toelichting immers duidelijk vermeld staat of de 
functionaliteit expliciet aanwezig moet zijn of dat het eventueel via vrije 
invoervelden opgelost mag worden, kan er geen sprake meer zijn van 
misverstanden. 

Daar diverse leveranciers hebben aangegeven dat de mate van 
detaillering professionaliteit uitstraalt en aantoont dat het een serieus 
onderzoek betreft, verdient het aanbeveling om het huidige niveau van 
detaillering vast te houden, maar dan in een minder intimiderende vorm 
gegoten. Dat betekent dat dubbele items zoveel mogelijk voorkomen 
zouden moeten worden en ieder item van een duidelijke toelichting en 
waar nodig sluitende definitie zou moeten worden voorzien om het soepel 
doorlopen van de items mogelijk te maken. 

1 & 2 

Verder zou ‘optische’ verkleining nagestreefd moeten worden. Het gaat 
dan om toepassing van bijvoorbeeld een ander lettertype, een slimmere 
pagina-indeling en het verwijderen van kopjes. Daarnaast kan ook het 
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gebruik van hulpmiddelen die het invullen van een vragenlijst eenvoudiger 
maken soelaas bieden. Denk daarbij aan het stellen van gesloten in plaats 
van open vragen en het aanbrengen van een routering (e.g. “Indien bij 
vraag 13 ‘nee’, ga door naar vraag 45”). 

2 Andere mogelijkheden om te voorkomen dat de omvang van de 
vragenlijst afschrikt, zou kunnen zijn om deze online in een meer 
gebruiksvriendelijke en interactieve omgeving aan te bieden. De huidige 
webinterface heeft weliswaar als voordeel dat deze helder is gegroepeerd, 
maar toch mist deze een interactief element en zo ook een indicatie van 
de voortgang. Er zijn dan ook enkele leveranciers die, nadat ze eerder een 
start hebben gemaakt, moeite hebben om het later op te pakken op de 
plek waar men gebleven is. Het verdient dan ook aanbeveling om het 
geheel gebruiksvriendelijker op te zetten. 

4 Zowel de portal www.softwarepakketten.nl als www.ictretail.nl hebben 
reeds een algemene disclaimer. Dat neemt niet weg dat nadrukkelijk de 
verantwoordelijkheid voor de juistheid bij de leveranciers moet worden 
gelegd. Bezoekers kunnen verzocht worden om bij de constatering van 
inconsistenties een centraal persoon hiervan op de hoogte te stellen zodat 
een extra melding of disclaimer geplaatst kan worden. 

4 Het essentiële belang van het courant houden van de gegevens pleit voor 
een doorlopende aanpak, waarbij steekproefsgewijs pakketten getest 
worden en leveranciers met een vaste regelmaat worden gestimuleerd om 
de gegevens op softwarepakketten.nl bij te houden. 

5 & 6 Een remedie hiervoor zou kunnen liggen in het kijken naar de (meest 
passende) totaaloplossing die een softwareleverancier kan bieden. Dit 
heeft echter weer als nadeel dat wanneer een leverancier ook een 
‘uitgekleed’ pakket aanbiedt, deze niet via dit kanaal de concurrentie aan 
kan gaan met pakketten die daar bewust op richten. 

Een betere optie zou zijn om het aanbod van de leverancier goed vooraf te 
analyseren, zodat vervolgens in samenspraak met de leverancier besloten 
kan worden hoe de verschillende oplossingen (afzonderlijke pakketten 
en/of pakketcombinaties) optimaal gerepresenteerd kunnen worden. Zo 
zou besloten kunnen worden om enerzijds de vragenlijst in te vullen voor 
zowel het losse, eenvoudige pakket als afzonderlijk de combinatie met een 
backoffice pakket of anderzijds juist alleen de meest complete oplossing, 
met als risico voor de leverancier dat lichtere uitvoeringen niet 
vertegenwoordigd worden. 

Verder zou de focus niet zo zeer op de branche moeten liggen, maar op de 
leverancier. Zo kunnen de diverse pakketten waar nodig met de branches 
gematcht worden, zodat voor die gevallen een unieke vragenlijst 
opgesteld kan worden. 

Om te voorkomen dat de lijst meerdere malen afzonderlijk moet worden 
doorlopen, zou ervoor gekozen kunnen worden om de vragenlijst in 
matrixvorm in te vullen zodat per brancherelevant item voor alle 
oplossingen een afzonderlijk antwoord kan worden gegeven. Zie Tabel 3 
onderaan dit kader. 
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Om te voorkomen dat GBNed (in de persoon van Gerard Bottemanne) een 
groot aantal vragenlijsten kunstmatig in moet voeren in de portal, kan 
overwogen worden om iemand anders (bijvoorbeeld vanuit Dialogic) 
hiervoor aan te stellen. Zolang de papieren vragenlijst dan wel de digitale 
Wordversie ervan blijft bestaan, is het aannemelijk dat bij een 
grootschaliger vervolgonderzoek een significant aantal vragenlijsten op 
deze arbeidsintensieve manier moet worden ingevoerd. 

7 

Tabel 3. voorbeeld van het aanbod van een ‘brede’ softwareleverancier, zijnde het 
keuzekader voor verdere enquêtering en bezoek 

Oplossing A 
(Pakket A) 

Oplossing B 
(Pakket A+B) 

Oplossing C 
(Pakket C (ASP)) 

voor mode 

Oplossing E 
(Pakket D) 

voor wonen 

Functionaliteit A X X X X 

Functionaliteit B 
(Woonspecifiek)

 X 

Functionaliteit C 
(Modespecifiek) 

X 

3.4.2 Mogelijke oplossingen voor de knelpunten werving en respons 

Knelpunt Mogelijke oplossing 

8 De tweeledige problemen met betrekking tot de deadline zouden 
opgevangen kunnen worden door hierbij de opmerking te maken dat bij 
het overschrijden van de deadline contact wordt opgenomen om alsnog 
een passende oplossing te vinden. 

9 & 10 De klacht omtrent de afzonderlijke tijdrovende stappen in het traject 
alsmede de tijd die in het rappelleren gaat zitten, pleit voor het mogelijk 
maken van de combinatie van het invullen van de vragenlijst en het 
uitvoeren van een steekproefsgewijze test in slechts één bezoek, zodat er 
slechts een eenmalige belasting van de leveranciers plaatsheeft. 

9, 12, 14 & In de wetenschap dat een éénmalig bezoek voor zowel het invullen van de 
lijst als het doorlopen van een test een aantal voordelen oplevert voor wat 
betreft kwaliteit en administratieve tijdsbesparing, zou deze mogelijkheid 
aanwezig moeten zijn voor leveranciers die hier prijs op stellen. Echter, 
zoals punt 14 en 15b aangeven, zijn er ook leveranciers waarbij het 
zelfstandig invullen duidelijk geprefereerd wordt. 

15 

De ervaringen in voornoemde punten pleiten derhalve voor een flexibele 
aanpak. 

Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om bij het verzoek tot 
participatie direct het gewenste kanaal duidelijk te krijgen, zodat 
voorkomen kan worden dat boekwerken verstuurd hoeven te worden. 

11 

Om te voorkomen dat bedrijven niet participeren, kan overwogen worden 
om extra motivatie te genereren voor de leveranciers om mee te doen. 
Hierbij kan gedacht worden aan maatregelen binnen het domein van 

16 & 17 
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beloning, sanctionering dan wel een mengeling van beiden. Met 
betrekking tot beloning kan gedacht worden aan gratis advertentieruimte, 
financiële tegemoetkoming of een individuele audit door belastingdienst
consulenten over de mogelijkheden / voorwaarden van certificering. Om 
het uitvalpercentage verder terug te dringen kan gedacht worden aan 
sanctionering zoals het voeren van een ‘zwarte lijst’ van bedrijven die 
weigeren om een bijdrage te leveren. 

3.4.3 Mogelijke oplossingen voor de knelpunten bedrijfsbezoek 

Knelpunt Mogelijke oplossing 

18 Het inzetten van UU-studenten is een goede optie, maar bij een eerste 
bezoek of bij de meer ingewikkelde cases waar bepaalde afspraken 
gemaakt zijn, overleg heeft plaatsgevonden en/of uitgebreid gerappelleerd 
is, is het verstandig dat iemand van Dialogic of GBNed meegaat om het 
bedrijfsbezoek in goede banen te leiden. 

19 Wanneer ervoor gekozen wordt om de vragenlijst onder begeleiding van 
een onderzoeker in te vullen, verdient het aanbeveling om de open vragen 
van het testprotocol te verwerken in de vragenlijst en het uittesten van 
een aantal items in dit bezoek te integreren. Op deze wijze bestaan de 
resultaten van het bezoek uit een volledig ingevulde vragenlijst, een 
doorlopen testprotocol en een verslag van het bedrijfsbezoek. 

20 De doelstelling van het bedrijfsbezoek in het achterhoofd houdende, is het 
elementair dat er een verificatie plaatsvindt van de betrouwbaarheid van 
de items in de vragenlijst. Wanneer enkele functionaliteiten uit het 
standaardprotocol blijkens de vragenlijst door de software niet worden 
ondersteund, zou een aanvullende (variërende?) set van functionaliteiten 
voor in het testprotocol gekozen moeten worden, zodat er toch een vast 
aantal items bekeken kan worden. 

21 Het kan overwogen worden een goed zichtbare melding c.q. disclaimer te 
plaatsen op softwarepakketten.nl in die gevallen waar het bedrijfsbezoek 
een zodanige hoeveelheid ingevulde items onthult dat er gerede twijfel 
bestaat over de algehele validiteit van de ingevulde vragenlijst. Het 
bestaan van deze maatregel dient uiteraard goed van tevoren gecommuni
ceerd te worden om een ‘eerlijke’ respons te motiveren. 

Deze disclaimer kan voorzichtig melding doen van het feit dat de 
informatie uit de vragenlijst van de leverancier zelf komt en dat het 
onhaalbaar is om deze allemaal te verifiëren, maar dat een steekproefs
gewijze test uitwees dat enkele functionaliteiten niet expliciet aanwezig 
waren waar dit wel gesuggereerd wordt. 

Een hekel punt blijft natuurlijk het definiëren van de grens. Echter, met 
betrekking tot de aanbeveling om de vragenlijst te voorzien van 
eenduidige en sluitende toelichtingen en definities, kan gesteld worden dat 
de disclaimer al geplaatst zou kunnen worden wanneer één item incorrect 
is ingevuld. 
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3.4.4 Mogelijke oplossingen voor de knelpunten verslagen accorderen 

Knelpunt Mogelijke oplossing 

22 Het lijkt verstandig hier al bij het bedrijfsbezoek op voorhand afspraken 
over te maken. Men zal bijvoorbeeld binnen twee weken een verslag ter 
accordering aangeboden krijgen. Mits daarop niet binnen twee weken 
wordt gereageerd, wordt deze voor akkoord aangenomen en gepubliceerd 
via softwarepakketten.nl. 

23 Beoordelingen die voortvloeien uit een bedrijfsbezoek zouden, tenzij zaken 
inhoudelijk onjuist zijn, niet te veel moeten worden aangepast om de 
objectiviteit van het verslag te waarborgen. Daar waar nodig dient 
hierover goed overlegd te worden tussen leverancier, enquêteur en 
Dialogic/GBNed. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

Het gehele project overziend kunnen we spreken van een redelijk succesvol pilotonder
zoek. Van 19 van de 26 bereikte leveranciers zijn de POS-oplossingen volledig in kaart 
gebracht door de functionaliteitenvragenlijst en een bedrijfsbezoek waarbij deze 
funtionaliteiten steekproefsgewijs getest zijn. Het merendeel van de (bij het schrijven van 
dit rapport) verzonden verslagen van het bedrijfsbezoek wordt zonder problemen 
geaccordeerd. Het doel van dit pilotonderzoek is daarmee bereikt: op basis van het 
(intensief) benaderen van POS-leveranciers die op www.softwarepakketten.nl vermeld 
staan, kan een uitgebreid functionaliteitenonderzoek uitgevoerd worden dat betrouwbare 
gegevens oplevert waarmee een vergelijkingstool gemaakt kan worden ten behoeve van 
gebruikers die actief zijn in de drie geselecteerde detailhandelsbranches. Er is geen reden 
om aan te nemen dat dit doel niet of moeilijker bereikt kan worden onder POS-leveranciers 
die andere detailhandelsbranches bedienen. 

De (30%) non-respons van 7 van de 26 POS-leveranciers is niet selectief naar doelgroep, 
noch naar omvang van de leverancier of soort POS-oplossing. De hoofdreden voor non
respons is in dit pilotonderzoek duidelijk naar voren gekomen, namelijk de relatief grote 
tijdsinvestering die het invullen van de omvangrijke functionaliteitenvragenlijst met zich 
meebrengt. Hier staat tegenover dat de leveranciers die bereid zijn deze investering te 
maken zonder uitzondering volledige openheid van zaken geven. Ook de praktijktest van 
functionaliteiten ter plaatse en de rapportage hierover verloopt bij deze groep van 
meewerkende leveranciers zonder problemen. 

De responsaantallen gedurende fase I en II van dit pilotonderzoek worden in het volgende 
stroomschema nog eens schematisch weergegeven: 

Figuur 1: Responsaantallen gedurende fase I en II van het pilotonderzoek 
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Geconstateerd kan worden dat het eindresultaat van dit pilotonderzoek na relatief grote 
inspanningen, lange doorlooptijd en het nodige specialistische doorzettingsvermogen is 
bereikt. Wanneer we de totale ‘directe’ veldwerkkosten van fase I en II in acht nemen, dan 
kostte het realiseren van een geslaagd leveranciersbezoek ongeveer €1.300. Hierbij moet 
uiteraard rekening gehouden worden met het feit dat er ook voor, tijdens en na het 
veldwerk veel kosten zijn gemaakt en tevens ‘speur- en ontwikkelkosten’. Het lijkt dan ook 
goed mogelijk om aanzienlijk op kosten te besparen bij de beoogde veldwerkfase onder de 
brede groep van 140 (POS-)leveranciers in Nederland. 

Om de leermomenten van de pilot optimaal te benutten in het vervolgtraject, is de 
algemene aanbeveling om voor een breder vervolgonderzoek de aanpak qua fasering te 
verkorten en met name het invullen van de functionaliteitenvragenlijst te versoepelen. 
Daarnaast geven de aanbevelingen in het vorige hoofdstuk ook vele praktische 
handreikingen voor het stroomlijnen van dit soort onderzoek onder POS-leveranciers in 
Nederland. Specifiek komen we tot de volgende drie hoofdaanbevelingen. 

1.	 De eerste aanbeveling is om vanuit de portal www.softwarepaketten.nl primair de 
POS-leveranciers als uitgangspunt te nemen en daarbinnen alleen onderscheid te 
maken naar oplossingen voor zover die serieus verschillen qua pakket (functionalitei-
ten) en/of doelgroep (detailhandelsbranche). Dit betekent dat de betreffende 
leveranciers telefonisch worden benaderd met als hoofddoel het in kaart brengen van 
de relevante POS-oplossingen, zonder een eerste brief en basisvragenlijst te verstu
ren. Daarmee kan in één telefonische sessie de relevantie van de POS-leverancier 
voor dit onderzoek (doel) worden bepaald en kunnen ook afspraken worden gemaakt 
ter afbakening van de (POS-)oplossingen waarmee de softwareleverancier zich kan en 
wil profileren op de te ontwikkelen vergelijkingssite of -tool. 

2.	 De tweede aanbeveling is om eerst de leverancier direct aan te bieden deze lijst 
samen of ‘onder begeleiding’ van een gespecialiseerde onderzoeker van Dialogic ten 
kantore van de leverancier in te vullen. Bij deze aanpak worden leveranciers éénmaal 
bezocht, waarbij niet alleen de vragenlijst samen met de leverancier wordt ingevuld, 
maar ook tijdens en/of na het invullen enkele specifieke functionaliteiten direct worden 
uitgetest. Deze testfunctionaliteiten kunnen bestaan uit een vaste set zoals in dit 
pilotonderzoek, maar ook valt te pleiten voor een leveranciersspecifieke set aangezien 
iedere oplossing weer andere functionaliteiten ondersteunt. Wanneer leveranciers 
aangeven de functionaliteitenvragenlijst liever zelf in te vullen, dan kan dit worden 
overeengekomen nadat een duidelijke afspraak is gemaakt over de deadline en de 
datum van het testbezoek. Er wordt vooraf gecommuniceerd dat er slechts tweemaal 
gerappelleerd wordt. Zowel deelname als niet-deelname (‘naming and shaming’) aan 
het onderzoek vormt dan input voor de beoogde portal www.kassakiezen.nl. 

3.	 De derde hoofdaanbeveling is om de functionaliteitenvragenlijst haar huidige inhoud 
en omvang te laten behouden, maar deze daar waar mogelijk efficiënter te clusteren 
zodat groepen van vragen sneller beantwoord kunnen worden. Dit vergt nadere 
instructie voor de leverancier wanneer deze wenst de vragenlijst zelfstandig in te 
vullen, maar juist ook voor de onderzoeker die de leveranciers zullen bezoeken. Mocht 
overwogen worden in het bredere onderzoek verder te werken met studenten, dan zal 
dit net als in het pilotonderzoek een select aantal goed getrainde studenten moeten 
zijn. Dat geldt ook voor de inzet van aanvullende capaciteit om de ingevulde functio
naliteitenvragenlijsten in te voeren in de portal www.softwarepaketten.nl. 
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De nieuwe voorgestelde werkstroom voor het brede leveranciersonderzoek ziet er dan 
schematisch als volgt uit: 
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Figuur 2: Schematische weergave van het veldwerk bij opschaling van het pilotonderzoek 

Met deze aanbevelingen schetsen wij de opzet voor een breed onderzoek onder POS-
leveranciers in Nederland ten behoeve van de Nederlandse detailhandel. Het spreekt voor 
zich dat de te plannen launch meeting op 23 september dit jaar cruciaal wordt voor het 
concreet werven van de belangrijkste leveranciers; ook voor zover deze zich nog niet aan 
GBNed of het HBD gecommitteerd hebben. In ieder geval moge duidelijk zijn dat met de 
nieuwe opzet de volgende voordelen worden behaald ten opzichte van de knelpunten die 
uit dit pilotonderzoek naar voren kwamen: 

•	 De kwaliteit van de basisgegevens van de functionaliteitenvragenlijsten neemt toe: 

o	 er vindt directe controle van items plaats; 

o	 misinterpretaties worden geëlimineerd; 

o	 meer consistentie en dus betere vergelijkbaarheid door directe controle en een 
meer uniforme benadering. 

•	 Het veldwerk vergt minder doorlooptijd: 

o	 één leveranciersbezoek en het individuele traject is afgerond; 

o	 leveranciers hoeven slechts éénmaal benaderd te worden voor participatie, 
toelichting en bezoek; 

o	 geen behoefte meer aan deadlines en de naleving ervan. 

•	 Het is minder belastend voor de leveranciers: 

o	 slechts éénmalige belasting; 

o	 lijst kan aanzienlijk sneller doorgenomen worden; 

o	 geen ongenoegen over planning/onduidelijkheid. 

•	 De weigeringsratio neemt naar alle waarschijnlijkheid af: 

o onderzoek krijgt eerder en meer ‘gezicht’; 

o	 leveranciers kunnen ter plekke beter geënthousiasmeerd worden; 

o	 leveranciers zullen eerder geneigd zijn het af te maken wanneer een onderzoe
ker de moeite van bezoeken heeft genomen; 
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o opbouw van routine, de benodigde tijd zal steeds verder afnemen. 

Ook bij deze opzet blijven er uiteraard aandachtspunten en potentiële knelpunten: 

•	 Hoewel alle leveranciers tot nu toe bereid bleken een dagdeel te reserveren voor 
het bedrijfsbezoek, zullen niet alle leveranciers het vrijmaken van een dagdeel 
verkiezen boven het zelfstandig ‘tussen de bedrijven door’ invullen van de lijst. 
Desalniettemin bestaat hiervoor in de huidige beoogde aanpak ruimte voor. 

•	 Ook het bezoeken van een leverancier in deze opzet kost de nodige tijd en geld 
(naar schatting ruim 1 dagdeel) hoewel er bespaard wordt op een tweede bezoek 
en de administratieve component (m.n. het rappelleren). 

•	 Bij de meer complexe POS-oplossingen blijft het in kaart brengen van alle 
mogelijke ‘te publiceren’ en ‘te benchmarken’ POS-oplossingen van cruciaal belang. 

•	 Het bereiken en rekruteren van de juiste contactpersoon binnen het softwarebedrijf 
blijft erg belangrijk en daarmee het ‘niveau’ van de onderzoeker als gesprekspart
ner bij het bedrijfsbezoek die derhalve ingewijd moet zijn in de ins en outs en de 
stand van zaken in de specifieke branche. 

•	 Na weigering van de leverancier kan als alternatief de gebruikershandleiding van 
de betreffende oplossing gebruikt worden als ‘alternatieve bron’, hoewel dan beke
ken moet worden hoeveel tijd het een onderzoeker kost om op basis hiervan de 
functionaliteitenlijst alsnog in te vullen. 
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Bijlage A. 


Datum: 1 november 2007 

Onderwerp: Verzoek tot deelname pilot-onderzoek HBD naar software-oplossingen: retourneer kort 
vragenformulier en vergroot uw naamsbekendheid 

Geachte heer/mevrouw, 

Zoals u wellicht in de nieuwsbrief “Software voor de detailhandel” heeft gelezen, voeren de 
onderzoeksbureaus Dialogic en GBNed in opdracht van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) 
een pilot-onderzoek uit naar ketendigitalisering door ICT-oplossingen. 

Dit onderzoek maakt deel uit van het vorig jaar gelanceerde o3d2009-project (zie 
www.hbd.nl/technologie). Het doel van dit project is het verhogen van het gebruik en toepassing van 
ICT binnen de Nederlandse detailhandel. Volgens onze inventarisatie ondersteunt uw 
softwareproduct, geheel of gedeeltelijk, ketendigitalisering binnen de detailhandel. Op basis daarvan 
willen we u graag uitnodigen om deel te nemen aan het eerste (inventariserende) onderdeel van ons 
pilot-onderzoek. We lichten hieronder kort de aanpak en de voordelen voor u nader toe. 

Aanpak van het onderzoek 
Van uw producten en diensten hebben we reeds enige informatie, maar nog niet voldoende om ons 
pilot-onderzoek verder uit te kunnen voeren. Daarom vragen wij u het bijgaande formulier zo goed en 
volledig mogelijk in te vullen. U kunt er uiteraard van op aan dat we deze informatie vertrouwelijk 
behandelen. Na ontvangst van uw formulier maken we een selectie van softwareleveranciers die we 
nader willen onderzoeken. De geselecteerde leveranciers ontvangen in december een uitgebreidere 
lijst waarmee we uw ICT-oplossing zo volledig mogelijk in kaart willen brengen wat betreft de inkoop,
voorraad en POS-functionaliteiten. Mogelijk wordt dit gecombineerd met een bezoek aan uw bedrijf 
om een aantal functionaliteiten in de praktijk te kunnen ervaren. Uiteindelijk verrijken al deze 
gegevens de websites van zowel o3d2009 als GBNed om detaillisten optimaal te ondersteunen in hun 
keuze voor ICT-oplossingen die ketendigitalisering ondersteunen. 

Voordelen van het onderzoek voor u 
We hopen dat u dit beschouwt als een mogelijkheid om uw softwareoplossing voor het voetlicht te 
brengen. U verkrijgt hiermee verdere naamsbekendheid binnen het o3d2009-programma en haar 
deelnemers. 

Graag zien we het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk (maar vóór 10 november 2007) tegemoet. 
U kunt het per post versturen naar: Dialogic, Hooghiemstraplein 33-36, 3514 AX Utrecht of per fax 
naar 030-2150595. U kunt ook gebruikmaken van de reply op de email die u heeft ontvangen. 

Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met de ondergetekenden. 

Met vriendelijke groeten, 

Ronald Batenburg en Jeroen Segers namens Dialogic innovatie & interactie 
(batenburg@dialogc.nl, segers@dialogic.nl, of 030-2150584) 

Gerard Bottemanne 
(ghb@gbned.nl, of 0524-560034) 
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VRAGENFORMULIER 

PILOT-ONDERZOEK ICT-OPLOSSINGEN KETENDIGITALISERING 
NEDERLANDSE DETAILHANDEL 

1. Een basale check vooraf: wat is uw naam, e-mailadres en naam van uw organisatie? 

2. Wat is de datum waarop uw organisatie is opgericht, en wat zijn vanaf toen tot nu toe de 
belangrijkste bestuurlijke veranderingen in uw organisatie geweest? 

3.	 Om een goed beeld te krijgen van uw afnemend veld: kunt u aangeven wat het aantal 
operationele klanten was eind 2006 in uw doel-branche (i.c. de branche voor 
woon/meubelzaken, mode/schoenen/sport, kaas/delicatessen, dan wel kapperszaken). En 
kunt u aangeven wat op dit moment (november 2007) dat aantal is? 

4. Met betrekking tot de toekomst: hoe schat u uw groeiverwachting in wat betreft nieuwe klanten 
in uw doel-branche voor 2008? 

5.	 Tenslotte: wilt u nadere opmerkingen kwijt ten aanzien van ons onderzoek, en/of wilt uw ons 
wellicht attenderen op branchespecifieke initiatieven ten aanzien van ketendigitalisering 
waarbij uw betrokken bent? 
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Bijlage B. 


Datum: 6 februari 2008 

Onderwerp: u bent geselecteerd tot de kopgroep van het pilot-onderzoek HBD naar 
software-oplossingen: verzoek tot het invullen van de (online) enquête  

Geachte [!naam!], 

Zoals u wellicht weet voeren de onderzoeksbureaus Dialogic en GBNed in opdracht van het 
Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) een pilot-onderzoek uit naar ketendigitalisering door 
ICT-oplossingen. Dit onderzoek maakt deel uit van het vorig jaar gelanceerde project 
Detailhandel en Ambachten Digitaal in Verbinding (03d2009, zie www.optimaaldigitaal.nl). Het 
doel van dit project is het verhogen van het gebruik en toepassing van ICT binnen de 
Nederlandse detailhandel. Een aantal leveranciers hebben we hiervoor al benaderd met een 
korte vragenlijst en een (positieve) reactie ontvangen. Op basis van onze inventarisatie bent u 
geselecteerd als koploper en nodigen we u uit om deel te nemen aan het pilot-onderzoek. 

Aanpak van het onderzoek 

Van uw producten en diensten hebben we reeds enige informatie, maar nog niet voldoende 
om ons pilot-onderzoek verder uit te kunnen voeren. Doel van het onderzoek is om uw ICT-
oplossing zo volledig mogelijk in kaart willen brengen wat betreft de inkoop,- voorraad en 
POS-functionaliteit. Daarom vragen wij u een uitgebreide vragenlijst zo goed en volledig 
mogelijk in te vullen. De vragenlijst stemt 100% overeen met de eigenschappen voor de 
pakketsoorten inkoop-, voorraad en POS-administratie op de website 
www.softwarepakketten.nl. De gegevens worden dan ook zoveel mogelijk opgenomen op 
deze laatste website als basis voor pakketselecties. De reden dat de gegevens direct in een 
database worden opgenomen is dat ze ook eenvoudig gebruikt kunnen worden bij volgende 
onderzoeken. U hoeft dan niet telkens dezelfde vragen opnieuw te beantwoorden.  

Desgewenst kunt u, met behulp van uw persoonlijke toegangsgegevens, uw antwoorden ook 
direct online invullen of bijwerken via www.softwarepakketten.nl. Zo weet u zeker dat de 
gegevens over uw software altijd up-to-date zijn.  

Verder nemen wij binnenkort contact met u op om een afspraak te maken voor een bezoek 
aan uw bedrijf om een (beperkt) aantal functionaliteiten via een demonstratie te bekijken in de 
praktijk. Op deze wijze werken we aan het verrijken van informatie om detaillisten optimaal te 
ondersteunen in hun keuze voor ICT-oplossingen die ketendigitalisering mogelijk maken. 
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Voordelen van het onderzoek voor u 

We realiseren ons terdege dat het een vrij lange vragenlijst is en dus vrij veel tijd vergt om in 
te vullen. Hiermee trachten we de mogelijkheden en voordelen van de software-oplossingen 
zo goed mogelijk in kaart te brengen voor uw doelgroep. Het is daarmee ook een mogelijkheid 
om uw softwareoplossing en daarmee alle specifieke functionaliteit voor het voetlicht te 
brengen. U verkrijgt hiermee verdere naamsbekendheid binnen het o3d2009-programma en 
haar deelnemers. Bovendien is de Belastingdienst bij dit project betrokken, waardoor ook 
gekeken kan worden of uw pakket voldoet aan de huidige en toekomstige eisen van 
belastingaangifte. 

Uw bijdrage en deelname 

U neemt deel door de bijgevoegde vragenlijst in te vullen. Op de genoemde site zal een lijst 
van de (niet-)deelnemende softwareleveranciers aan dit onderzoek worden vermeld. We 
zullen u ook benaderen voor het maken van de afspraak voor een bedrijfsbezoek.  

Graag zien we de ingevulde vragenlijst zo spoedig mogelijk (maar vóór 21 februari 2008) 
digitaal (via de website of in Word) of per post (tav Dialogic, Hooghiemstraplein 33, 3514 AX, 
Utrecht) tegemoet. Mede namens het HBD danken wij u hartelijk voor uw deelname aan ons 
onderzoek!  

Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met de ondergeteken
den. 

Met vriendelijke groeten, 

Gerard Bottemanne Ronald Batenburg en Jeroen Segers 
batenburg@dialogic.nl, segers@dialogic.nl 

ghb@gbned.nl 
030-2150580 

0524-560034 
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Contact: 
Dialogic 

Hooghiemstraplein 33-36 

3514 AX Utrecht


www.dialogic.nl 


Tel. +31 (0)30 215 05 80 

Fax +31 (0)30 215 05 95 



