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Bij het selecteren van een oplossing
leggen veel managers in de praktijk
het proces feitelijk in handen van
de leverancier. Globale en multi-
interpretabele verzoeken voor
zowel informatie als voorstellen,
meestal ter verhulling van de ont-
brekende kennis bij de aanschaffen-
de partij, hebben een magnetische
werking op leveranciers. Als havi-
ken storten zij zich op de gewillige
prooi. 

Het vraagstuk
De eerste vraag is in hoeverre er in
de praktijk sprake is van een proces.
In veel gevallen is het een beslis-
singsmoment. Selectie wordt
beschouwd als een horde of een
vervelende hobbel die noodge-
dwongen genomen moet worden.
In zo’n geval is beslissen een klas-
sieke afweging van alternatieve
keuzemogelijkheden, met andere
woorden een of/of-vraagstuk. Dit
omzeilt lastige conflicten, dilem-
ma’s en paradoxen en vereenvou-
digt de selectie. Deze aanpak is een
garantie voor het absolven van
vraagstukken (Ackoff, 1999).
Absolving is het vraagstuk feitelijk
negeren en hopen dat het vanzelf

oplost of weggaat. Het vraagstuk
van selecteren is in hoeverre
behoefte, oplossing en realisatie
duidelijk en (tref)zeker aan elkaar
gerelateerd zijn. Dit vraagstuk kan
niet in zijn algemeenheid behan-
deld worden. Hiervoor is het te
complex en situatieafhankelijk. De
complexiteit kan gereduceerd
worden door heldere afwegingen te
maken. Daarnaast zijn er zaken
waarmee men in de besluitvorming
rekening dient te houden. Tevens
bestaan er diverse manieren van
aanpak om tot het gewenste inzicht
of antwoord op het vraagstuk te
komen. Uiteindelijk leidt dit tot een
meer gestructureerd selectieproces.

Selectieafwegingen
De eerste en belangrijkste afweging
is het technologisch ondersteunen
van het huidige en/of het toekom-
stige (en veelal onbekende)

bedrijfssysteem. Dit bepaalt de
beschouwingswijze voor het defi-
niëren van de behoefte. Tevens
heeft dit effect c.q. impact op de
duurzaamheid of veranderbaarheid
van de oplossing. Door een combi-
natie van huidige en toekomstige
behoeften te maken wordt een
indruk verkregen van de mate van
duurzaamheid. Bij onduidelijkheid
over toekomstige behoeften is het
van belang de veranderbaarheid van
de oplossing en de strategische
ontwikkelingsrichting mee te
wegen. Door steeds kortere veran-
deringscycli verandert de behoefte
snel zodat het belang van verander-
baarheid steeds meer toeneemt. 
Een tweede afweging is de voor-
spelbaarheid en zekerheid dat de
oplossing daadwerkelijk de behoef-
te bevredigt, kortom de mate van
functionele en prestatiefit. Hierbij is
het belangrijk onderscheid te
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De keuze bij het selecteren van een oplossing wordt

veelal bepaald door marktreputatie (leider in dat

segment), referenties (anderen doen het ook) en/of

een gelikt verkoopverhaal. Selectie is verworden tot

een subjectief en intuïtief proces, waarbij perceptie

belangrijker is dan feiten. Er zijn echter ook gevallen

van een gedegen en gestructureerde aanpak.

Hugo Meijers

Gestructureerd selecteren



so
ft

w
ar

es
el

ec
ti

e

maken tussen de diverse doelgroe-
pen binnen een organisatie. In de
meeste gevallen zal een deel van de
behoeften bevredigd worden.
Duidelijkheid dient verschaft te
worden welke en met name voor
wie. 
Een derde afweging is de mate
waarin een oplossing makkelijk te
implementeren is. Het gaat hierbij
vooral om de specifieke omgeving
waar de oplossing een onderdeel
van gaat uitmaken. Tevens is de
modulaire opbouw en de schaal-
baarheid van de oplossing zelf
belangrijk. Deze bepalen in grote
mate de snelheid en complexiteit
van implementeren. Tevens dient
rekening gehouden te worden met
de implementatiestrategie (alles in
een, deeloplossingen of proef in
een deel van de organisatie). 
De vierde afweging is de mate van
onderhoudbaarheid van een oplos-

sing, binnen acceptabele en expli-
ciet gedefinieerde grenzen van
inspanning. Alle vier afwegingen
dienen integraal beschouwd te
worden bij iedere ontwikkelings-
fase van de Solution Development
Cycle (SDC) van een oplossing, zo
ook bij het selecteren van een
oplossing (Meijers, 2000). In
figuur 1 is de relatie weergegeven
tussen de ontwikkelingsfasen en de
beschreven afwegingen. 

Tijdens het selectieproces worden
vaak relevante kenmerken van de
drie belangrijkste stakeholders
genegeerd. Dit zijn de gebruikers
van de oplossing (inclusief manage-
ment), de ICT-specialisten en de
oplossingsleverancier(s). Zo blijkt
duidelijk uit een recent onderzoek
(Moss Kanter, 2001) dat de meest
voorkomende barrière voor veran-
dering van een organisatie in een 

e-business (welke dit ook moge
zijn) het ontbreken is van adequate
technische en webspecifieke vaar-
digheden bij de gebruikers. Door
de versnelling van technologische
penetratie binnen organisaties
verschuift het accent bij selectie
naar het absorptievermogen en de
aanpassingssnelheid van de gebrui-
kers. 
Er zijn heel weinig bedrijven die dit
systematisch en periodiek vaststel-
len. Nog minder vaak wordt dit
bewust meegewogen in het proces.
Voor ICT-specialisten is het vooral
van belang dat de beschikbare
kennis over de oplossing en de te
realiseren interfaces naar de
bestaande omgeving aanwezig is.
Praktische kennis van nieuwe tech-
nologie is veelal niet aanwezig en
kennis over de bestaande omgeving
is soms slecht gedocumenteerd dan
wel verdwenen. Met betrekking tot
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Samenvatting

Selecteren van een oplossing is een weerbarstig en moeizaam besluitvormingspro-

ces. Dit is de reden dat veel managers in de praktijk het proces feitelijk in handen

van de leverancier leggen. In dat geval worden andere overwegingen onderge-

schikt gemaakt aan de kosten. In dit artikel wordt ingegaan op een meer integrale

manier van het selecteren van oplossingen.

Belangrijkste afwegingen bij selectie 1
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de oplossingsleverancier gaat het
om optimale samenwerking gedu-
rende alle ontwikkelingsfasen. Soms
is het zinvol om de grootte van de
leverancier ten opzichte van de
oplossing in beschouwing te
nemen, ofwel het relatieve belang
van de oplossingsontwikkeling voor
de leverancier. Het komt geregeld
voor dat relatief kleine(re) bedrij-
ven in zee gaan met grote(re)
oplossingsleveranciers en daarna
verbaasd zijn dat de service zo
slecht is. Ten dele komt dit door
commerciële belangen en dus de
prioriteitstelling van deze leveran-
ciers. Een andere afweging is de
culturele fit tussen partijen. Partijen
zijn hier geen bedrijven maar men-
sen. Het is belangrijk dat er goede
afspraken gemaakt worden over
deelname van sleutelfiguren aan de
ontwikkeling.

Voor de meeste bedrijfsproblemen
zijn verschillende (technische)
oplossingen te verkrijgen dan wel
te maken. Uiteraard verschillen
deze oplossingen in rijkheid en
robuustheid, echter veel ontlopen
ze elkaar niet. Zeker als het de
basisfunctionaliteit betreft. De
oplossing sec verliest hierdoor aan
belang in de selectieafwegingen.
Het zou logischerwijs plaats moeten
maken voor meer aandacht vanuit
een integratie- of architectonisch
perspectief. Integratie en interfacing
met de bestaande omgeving, uni-
forme (meta)gegevensdefinities en
aanpasbaarheid van de oplossing
worden in de praktijk te weinig
meegewogen. 

De besluitvorming
Besluitvorming wordt veelal
beschreven vanuit het gedrag van
en het type beslisser(s). Hier wordt
voorbijgegaan aan het feit dat het
afwegen tussen oplossingen het
balanceren is tussen contradicties,
dilemma’s en paradoxen. Selecteren
en besluiten wordt te veel gezien als
het beantwoorden van een of/of-
vraagstuk. Een en/en-selectie komt
zelden voor. Door het vereenvoudi-
gen van het vraagstuk is de kans
groot dat elke relatie met de werke-
lijkheid verloren gaat. Voor duurza-
me oplossingen moeten bedrijfssys-
temen integraal en dus complex(er)
beschouwd worden. Zo vormt
management een niet te scheiden
onderdeel van deze bedrijfssyste-
men. Dit is in tegenspraak met de
traditionele besturingsparadigma’s
(de Leeuw, 1974) die ten onrechte
uitgaan van een scheiding tussen
besturend en bestuurd systeem.
Tevens is het zinvol enkele kenmer-
ken van de oplossing te laten mee-
wegen in de wijze waarop geselec-
teerd wordt. Een voorbeeld is de
mate van duidelijkheid over welke
bedrijfsbehoeften daadwerkelijk
opgelost worden. In de praktijk
maken zeer weinig oplossingen dit
duidelijk. Verder dan een opsom-
ming van functionaliteit komen
veel leveranciers niet. Een tweede
kenmerk is de mate van omgevings-
dynamiek, resulterend in turbulente
en snelle veranderingen in behoef-
te, oplossing of realisatie-eisen. In
zo’n geval is een makkelijk aanpas-
bare oplossing geboden.
Bij onzekerheid is een effectieve
vorm van besluitvorming die van
zoeken naar fouten die makkelijk te
corrigeren zijn. Een voorbeeld is
het selecteren van kleine oplossin-
gen in plaats van grote. Uit het
Chaosrapport 2000 van de Standish
Group blijkt deze oplossingswijze al
gemeengoed te worden gelet op de
grootte van ICT-projecten (een
reductie van een gemiddeld project-

budget van 1,4 miljoen dollar naar
66.000 dollar). Het chunken van
veranderingsprojecten in kleine
brokjes leidt dan tot een continue
besluitvorming van aanpassing en
vernieuwing. Dit lost tevens allerlei
interpretatievraagstukken op. De
keerzijde van kleine oplossingen is
dat de besluitvorming veel langer
duurt. De reden hiervan is dat
besluitvormers meer overzicht
hebben en dus een mening kunnen
vormen en die uiten. Bij complexe
oplossingen is het vormen van een
mening veel moeilijker en zodoen-
de de besluitvorming makkelijker
en sneller. Kleine oplossingen
bieden over het algemeen geringe
toevoegende waarde en zijn veelal
van beperkte levensduur. Het is veel
eenvoudiger om in oude patronen
terug te vallen. 
Een moeilijk besluit is het stopzet-
ten van een oplossingsontwikke-
ling. Het accepteren van een falende
oplossingsontwikkeling en de
daarbij behorende sunk-costs (kos-
ten die afgeschreven worden)
wordt moeilijker naarmate er meer
tijd en geld in de ontwikkeling is
gaan zitten. Ook dit pleit voor een
gepaste selectieaanpak, hetgeen iets
anders is dan een zorgvuldige. Bij
zorgvuldigheid hoort meestal een
gedetailleerde analyse en uitgebreid
onderzoek. Belangrijk bij een
gepaste aanpak is het helder com-
municeren van de doelstelling en
risico’s van de gekozen aanpak.

De selectieaanpak
In figuur 2 is een viertal manieren
van selectieaanpak schematisch
weergegeven. In dit schema staat
verticaal de mate van zekerheid
over de inhoud van de SDC-fasen
van de oplossing. Op de horizontale
as staat de mate van dynamiek van
de omgeving. In de kwadranten
staat de selectieaanpak. De meest
voorkomende aanpak is lineair
sequentieel (linksonder). Voorbeel-
den zijn selectie na een uitvoerig
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test, het uitrollen van een oplossing
in andere delen van de organisatie
of het een-op-een omzetten van een
functionaliteit (het oude systeem
dient als referentie). In deze geval-
len is de bekendheid groot en de
aanname dat de omgeving stabiel is.
In de praktijk blijkt dat weinig
situaties voldoen aan deze uitgangs-
punten. 
Toch blijft besluitvorming veelal in
een vorm van technische of pure
rationaliteit hangen (Stacey, 2000),
als ware er absolute zekerheid over
doel, behoefte, oplossing en aan-
pak. In het geval van innovatieve
oplossingen is het niet mogelijk een
lineair selectieproces (Mintzberg,
1989) van identificatie, screening,
evaluatiekeuze en autorisatie te
doorlopen. Simpelweg omdat
zowel behoefte, oplossing als aan-
pak niet eenduidig op voorhand te
bepalen zijn. Zelfs de mildere vorm
van besluitvorming onder de noe-
mer beperkte rationaliteit (Simon,
1976) is niet adequaat voor de
realisatie van innovatieve oplossin-
gen. 
Een passender vorm van besluitvor-
ming is die van trial-and-error
(rechtsboven) ofwel stapsgewijs
experimenteren (Quinn, 1980). Bij

trial-and-error hoort tevens een
parallelle ontwikkeling van diverse
alternatieven om te kijken welke
het beste functioneert. Een simpel
voorbeeld is het uitproberen van
verschillende vormen van websites
naast elkaar. Wil dit succesvol zijn,
dan is een goed functionerend
sense-and-respond systeem nood-
zakelijk, waardoor snel op verande-
ringen kan worden ingespeeld.
Indien delen van behoefte en oplos-
sing zeker zijn, kan een incremen-
tele aanpak uitkomst bieden
(rechtsonder). Deze aanpak zorgt
ervoor dat oplossingen modulair
worden opgebouwd. In een stabiele
omgeving met onzekerheid over de
exacte vorm van de oplossing is een
pilot- of prototypeaanpak het meest
praktisch (linksboven). 

Het selectieproces
Bij selecteren als proces is het van
belang te realiseren dat zo’n proces
bestaat uit kiezen voor, niet kiezen
voor en terugkomen op keuzes.
Deze activiteiten vinden continu
plaats. Selecteren, als integraal
onderdeel van de SDC, is gebaseerd
op voortschrijdend inzicht. Het
proces dient gericht te zijn op het
stapsgewijs detailleren van behoef-

te, oplossing en realisatie en moet
zich niet alleen richten op de
besluitvorming. Dit kan alleen als
een aantal paradigma’s losgelaten
wordt. De twee belangrijkste nieu-
we paradigma’s zijn:
• selecteren en besluiten zijn gekop-

peld aan realisatie, en 
• management vormt een integraal

onderdeel van het bedrijfssysteem
waarvan de oplossing deel uit-
maakt.

Selectie is een complex en onvoor-
spelbaar proces. Dit is precies de
reden waarom de meeste managers
en besluitvormers ervan weglopen.
Bij toename in (keuze)complexiteit
wordt vaak teruggevallen op
naamsbekendheid, persoonlijke
relaties en kwantiteitsreductie. Zo
kon het gebeuren dat bij een multi-
nationaal kledingbedrijf de selectie
voor een oplossing van Customer
Relationship Management feitelijk
gebaseerd was op marktleiderschap
in plaats van het bevredigen van de
bedrijfsbehoefte. Het resultaat is dat
vrijwel niets van wat werd aange-
schaft binnen de organisatie wordt
gebruikt. Nog opvallender is dat
wat het bedrijf echt nodig had op
eigen kosten is gebouwd.
Zoals eerder is aangegeven, worden
veel selectieprocessen lineair door-
lopen. Of dit nu terecht is of niet is
verder niet relevant. Wel relevant is
de wijze waarop zo’n proces beter
doorlopen kan worden. In figuur 3
wordt een voorbeeld gegeven.

De processtappen zijn:
1. Bepalen functionele en prestatie-

behoeften. De referentie of norm
waartegen de oplossing getoetst
wordt. Dit is geen abstracte lijst
met multi-interpretabele vragen,
maar een eenduidige en comple-
te lijst van behoeften.

2. Bepalen afwegingen en aanpak.
Expliciet gemaakte afwegingen
en aanpak zoals beschreven in dit
artikel.
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3. Bepalen overige
selectiecriteria.
Veelal de per-
soonlijke en
verborgen
motivaties van
besluitvormers,
zoals goede
ervaring met de
leverancier,
mogelijke samenwerking, uit-
straling naar medewerkers en
klanten.

4. Maken van beoordelingstaat.
Overzicht van de referentie
waartegen oplossingen gescoord
worden, inclusief de wegings-
factoren en categorieën van
behoeften. 

5. Gegevens verzamelen van poten-
tiële oplossingen. Mogelijk de
moeilijkste stap door de gebrek-
kige informatieverstrekking van
ICT-leveranciers. Haal zoveel
mogelijk informatie uit onafhan-
kelijke bronnen en referenties en
gooi de marketingbrochures in
de prullenbak.

6. Eerste filtering tot de kern van de
kandidaatoplossingen. Uit de
waslijst zal een lijst van hooguit
vijf mogelijke kandidaten
gemaakt moeten worden. Doe
dit niet door uitvoerige analyse
maar op basis van gezond ver-
stand.

7. Toekennen relatieve scores en
wegen. Score de oplossingen
relatief ten opzichte van elkaar en
niet absoluut, dit is veel makke-
lijker. Wegen kan de nodige
nuances aanbrengen, echter ook
leiden tot onwenselijke discus-
sies.
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8. Beoordelen van verschillen. In
veel gevallen zullen enkele
kandidaatoplossingen afvallen.
Mocht er een duidelijke voor-
keur zijn, dan kan dit ter besluit
worden voorgelegd. Indien er
meer oplossingen dicht bij
elkaar zitten, is het maken van
scenario’s geboden.

9. Maken van scenario’s. Scenario’s
geven inzicht in welke oplos-
sing het beste is ten opzichte
van een bepaald accent. Ieder
willekeurig criterium in de
beoordelingstaat of een cluster
van criteria kan gebundeld
worden tot een scenario. Hier-
mee wordt inzicht gegeven in
de meest doorslaggevende
elementen van de oplossingen. 

10. Advies en besluitvorming. Zorg
voor een duidelijke weergave
van zowel doorlopen proces als
de (deel)resultaten. Een advies
mag nooit een impliciet besluit
zijn.
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