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Inleiding 
Steeds meer organisaties zien de kwaliteit 
van hun informatiesysteem als een be-
langrijke randvoorwaarde voor het reali-
seren van de bedrijfsdoelstellingen. 
 
Vrijwel alle informatiesystemen die te-
genwoordig beschikbaar zijn kunnen in 
belangrijke mate worden ingericht naar 
de kenmerken van de organisatie. Omdat 
iedere organisatie zijn eigen specifieke 
kenmerken heeft en deze kenmerken aan 
verandering onderhevig zijn, dient een 
pakket te worden gekozen dat deze spe-
cifieke kenmerken optimaal kan blijven 
ondersteunen. 
 
Een groot aantal standaardinformatie-
systemen biedt na een eerste indruk de-
zelfde mogelijkheden. Op detailniveau 
worden echter juist die verschillen zicht-
baar die voor een organisatie van cruci-
aal belang kunnen zijn. KPMG stelt in 
haar selectietrajectaanpak juist deze de-
tailverschillen centraal. 
 
Aanpak volgens KPMG 
KPMG heeft de afgelopen jaren met  
haar wereldwijde aanpak diverse organi-
saties begeleid bij de selectie van een  

nieuw informatiesysteem. Met deze aan-
pak is KPMG in staat gebleken in sa-
menwerking met de klant snel en efficiënt 
een pakketselectie uit te voeren. 
 
De aanpak van een selectietraject voor 
standaardsoftware bestaat uit een viertal 
fasen: 
1. Analyse 
2. Long list 
3. Short list 
4. Contract. 
 
1. Analyse-fase 
De doelstelling van de Analyse-fase is 
het samenstellen van een programma van 
eisen en wensen. Dit programma be-
schrijft in detail de kwaliteitscriteria 
waaraan onder andere de software, de 
hardware en de leverancier moeten vol-
doen. 
 
In deze fase wordt tevens de scope vast-
gesteld van de bedrijfsprocessen  die het 
nieuwe informatiesysteem moet gaan 
ondersteunen. Deze bedrijfsprocessen 
worden vervolgens grondig geanaly-
seerd en beschreven. Hierbij zijn zowel 
nieuwe eisen en wensen belangrijke ele-
menten  
 

als ook de bestaande knelpunten die 
worden ervaren. 
 
Op basis van deze procesanalyse wordt 
het programma van eisen en wensen 
opgesteld. Het formuleren van dit pro-
gramma wordt ondersteund door een 
geautomatiseerde vragenlijst. Uit deze 
vragenlijst selecteert KPMG op flexibele 
wijze samen met u het programma van 
eisen en wensen. 
 
2. Long list-fase 
De doelstelling van de Long list-fase is 
het omvangrijke aanbod van informatie-
systemen terug te brengen tot een be-
perkt aantal. Deze systemen voldoen aan 
de belangrijkste eisen die tijdens de Ana-
lyse-fase door u zijn geformuleerd. 
 
In overleg met u worden de belangrijkste 
eisen geïdentificeerd. Op basis van deze 
eisen maakt KPMG een eerste selectie 
van geschikte informatiesystemen. De 
leveranciers van deze systemen wordt 
vervolgens verzocht aan te geven in 
welke mate de door hen aangeboden 
oplossingen voldoen aan de gestelde 
eisen. 
 
Op basis van de gegevens die door deze 
Long list-leveranciers worden verstrekt, 
bepaalt u, in samenspraak met KPMG 
welke leveranciers doorgaan naar de 
Short list-fase.  
 
3. Short list-fase 
Doelstelling van de Short list-fase is het 
in detail vergelijken van de kwaliteit en  
de mogelijkheden van de overgebleven 
informatiesystemen. Naast de kwaliteit 
van het informatiesysteem spelen in deze 
fase van het selectietraject ook de kwali-
teit van de leveranciers en hun visie op 
de wijze van implementeren een centrale 
rol. 
 
Aan het begin van de Short list-fase 
wordt de leveranciers verzocht een offer-
te uit te brengen waarin onder andere is 
opgenomen: 

Selectie van Standaardsoftware 
Uw organisatie stelt steeds hogere eisen aan de geautomatiseerde informatie-
voorziening. Van de software die aan de basis van deze informatievoorziening 
staat, verwacht u niet alleen dat deze de bedrijfsprocessen optimaal ondersteunt 
maar ook dat deze flexibel is. Daarnaast wilt u eigenlijk zo weinig mogelijk onder-
houdsinspanning of kostbaar maatwerk. Steeds meer organisaties kiezen om de-
ze redenen voor standaardsoftware. Gezien het omvangrijke aanbod is het selec-
teren van deze software echter niet eenvoudig. KPMG kan u via een bewezen 
methodiek ondersteunen in het selecteren van het meest geschikte softwarepak-
ket. 

 

factsheet 
 



 

n Een overzicht van de mate waarin het 
informatiesysteem van de leverancier 
voldoet aan het opgestelde  
programma van eisen en wensen. 

n Een indicatie van de kosten van het 
nieuwe informatiesysteem (software, 
hardware, implementatie en  
onderhoud). 

n Een beschrijving van de implementa-
tiefilosofie in de vorm van een con-
cept-Plan van Aanpak. 

n Een beschrijving van de activiteiten 
en samenstelling van de organisatie 
van de leverancier. 

 
Na beoordeling van de ontvangen offer-
tes wordt een aantal leveranciers uitge-
nodigd om een workshop te verzorgen. 
In deze workshop wordt beoordeeld of 
het informatiesysteem voldoet aan het 
opgestelde programma van eisen en 
wensen. In deze beoordeling is het ook 
van belang vast te stellen of de geboden 
oplossing werkt conform de door u en 
uw collega’s gewenste werkwijze. Hier-
voor is het wenselijk dat tijdens de work-
shop een script wordt doorlopen dat 
door uw organisatie is opgesteld. De 
inhoud van het script dient te zijn geba-
seerd op het programma van eisen en 
wensen. Het behandelen van het script 
tijdens de workshop stelt zowel u als 
KPMG in staat een gedegen mening te 
vormen over de kwaliteit van het gede-
monstreerde informatiesysteem. 
 
Als aanvulling op het verzamelen van 
informatie in de Short list-fase kan via 
een referentiebezoek nog nadere infor-
matie worden ingewonnen over de ope-
rationele kwaliteit van het informatie-
systeem en het optreden van de leveran-
cier tijdens een implementatiefase. 
 
De Short list-fase wordt uiteindelijk af-
gesloten met een algehele evaluatie. Op 
basis van de informatie die in de Long 
list- en Short list-fase is verzameld, maakt 
uw organisatie een principekeuze voor 
het nieuwe informatiesysteem. 
 
4. Contract-fase 
Doelstelling van de Contract-fase is het 
bereiken van een juridische overeen-

komst waarin de rechten en verplichtin-
gen van alle betrokken partijen eenduidig 
en onpartijdig zijn vastgelegd. 
 
Hiertoe wordt de gekozen leverancier 
verzocht een definitieve offerte uit te 
brengen voor de levering van de soft-
ware, hardware, opleidingen & trainingen 
en implementatie-ondersteuning. Op 
basis van een voorbeeld van een con-
tract en een definitieve offerte kunt u de 
onderhandelingen starten. Het verdient 
aanbeveling dat u hierbij een jurist be-
trekt die gespecialiseerd is op het gebied 
van IT-recht. 
 
Inzet van KPMG 
De inzet van KPMG in een selectietraject 
kan in elk van de genoemde fasen naar 
behoeven worden gevarieerd. KPMG is 
bijvoorbeeld in staat een beperkte klank-
bordfunctie te vervullen of een operatio-
neel uitvoerende functie. Afhankelijk van 
de binnen uw organis atie aanwezige 
kennis en beschikbare tijd, kan de inzet 
van KPMG worden aangepast aan de 
omstandigheden. 
 
Resultaat 
KPMG Information Risk Management 
heeft een jarenlange brede en inter-
nationale ervaring op het gebied van 
risicobeheersing in automatiseringstra-
jecten. Naast de functionele aspecten die 
bij de pakketselectie voor u van belang 
zijn, wordt tijdens het selectietraject door 
KPMG eveneens aandacht besteed aan 
onder andere interne controleaspecten, 
administratieve organisatie en beveili-
ging. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met: 
 
KPMG Information Risk Management 
Ir. K.W.M. Schaeffers 
Postbus 74105  
1070 BC  Amsterdam 
Tel.: +31 (0)20 656 8002 
Fax: +31 (0)20 656 8800 
E-mail: schaeffers.koen@kpmg.nl 
 
Of bezoek onze website: 
www.kpmg.nl/irm 


