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Op 1 november 2018 organiseert Nederland ICT voor de Kamer van Koophandel een vervolg 

op de eerdere ICT Markttoets over de vervanging van haar klantrelatiesysteem (CRM). Deze 

verkorte ICT Markttoets richt zich op marktpartijen die een ingericht CRM leveren.  

 

 

De Kamer van Koophandel (KvK) is voor ondernemers een logische plek om in contact te treden 

met de overheid. Dat kan gaan om verplichte zaken als registratie, maar ook om advies bij 

thema's die ondernemers elke dag bezighouden. De dienstverlening van de KvK is de laatste 

jaren volledig toegespitst op wat ondernemers nodig hebben. Gemiddeld heeft de KvK jaarlijks 

25 miljoen keer contact met ondernemers. Het contact met de KvK verloopt in de meest 

gevallen online. Daarnaast voert het callcenter ongeveer 1 miljoen gesprekken per jaar en 

kunnen ondernemers fysiek terecht op onze 19 kantoren en de regionale KvK 

Ondernemerspleinen. 

 

Deze klantcontacten worden nu bijgehouden en ondersteund met een CRM-systeem, Sage, en 

een aantal losse applicaties. Vanwege het aflopen van de overeenkomst is KvK verplicht de 

overeenkomst voor een CRM opnieuw aan te besteden. Als voorbereiding op dit project is een 

CRM-strategie geformuleerd, worden bestaande processen in kaart gebracht en is op 22 maart 

2018 een ICT Markttoets gehouden waarin de markt kon reflecteren op de voorgenomen 

strategie, functionaliteiten en implementatie. Deze ICT Markttoets leverde onder meer het 

advies op om ten behoeve van de aanbesteding een op de KvK wensen gerichte uitwerking van 

use cases te maken. En om keuzes te maken voor de architectuur. Daarnaast constateerde de 

markt een groot ambitieniveau en adviseerde de KvK de implementatie van deze ambitie in 

kleine stappen te realiseren. 

 

De KvK heeft inmiddels een aantal use cases voor de korte en langere termijn opgesteld en haar 

architectuur verder beschreven. Ze wil via een bescheiden marktconsultatie de nu beschreven 

opzet en invulling van haar use cases aan de markt toetsen.   

 

Het Rijk heeft voor de marktconsultatie een instrument dat in afspraak met en 

onder verantwoordelijkheid van branchevereniging Nederland ICT wordt ingezet, de ICT 

Markttoets. Voor deze bescheiden marktconsultatie organiseert Nederland ICT dan ook namens 

de KvK op 1 november 2018 een verkorte ICT Markttoets. Tijdens deze verkorte ICT Markttoets 

legt de KvK de beschreven use cases voor door hier een tweetal vragen over te stellen aan de 

markt. 
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1. Beoordeling van de beschreven use cases op bruikbaarheid voor selectie en inrichting 

1.1. Kunt u op basis van de beschrijving van bijgaande use cases offreren? 

1.2. Kunt u op basis van de beschrijving van bijgaande use cases een demonstratie en/of 

proef (Proof of Concept) van het door u in te richten CRM maken als onderdeel van het 

selectietraject? 

 

2. Flexibiliteit van de CRM oplossing ten behoeve van een hoger ambitieniveau 

2.1. Is de use case over het klantbeeld geschikt om onze ambities voor de nabije toekomst 

te beschrijven?  

2.2. Is het mogelijk ook de realisatie van deze ambitie via een demonstratie of Proof of 

Concept aantoonbaar te maken? 

2.3. Wat zijn de minimale voorwaarden aan onze IV architectuur om dit te kunnen 

realiseren? 

U wordt verzocht om de achtergrondinformatie door te nemen. Deze bestaat uit een standaard 

use case, een transitie use case en een architectuur document. Deze documenten worden 

nagezonden aan de deelnemers (en aan een ieder die deze documenten wil inzien). 

Deze ICT Markttoets richt zich op marktpartijen die diensten aanbieden op het gebied van het 

implementeren van CRM software of bredere CRM suites. 

De deelnemende medewerker van een marktpartij heeft zicht op en/of ervaring met de 

strategische inzet van de dergelijke software. De deelnemende medewerker heeft de functie van 

pre sales consultant met specifieke kennis van de inhoud en de implementatie van 

implementatiepartners van CRM suites (kan uit meerdere pakketten bestaan) of een 

vergelijkbare functie. 

 

Voor een goede uitvoering van de ICT Markttoets is het van belang dat de aangemelde persoon 

zich één dagdeel kan voorbereiden op de vragen, de bijlagen heeft gelezen, beschikbaar is voor 

één workshop van 2,5 uur. Daarnaast dient hij/zij de benodigde informatie uit hun eigen 

organisatie te hebben opgehaald en te beschikken over de gevraagde expertise, zodat de 

deelnemers kritisch, open en inhoudelijk kunnen discussiëren over de vragen van de KvK. Per 

organisatie kan één persoon worden aangemeld. Er is slechts ruimte voor deelname door 5-7 

marktpartijen. Bij eventuele overinschrijving wordt een selectie gemaakt ten behoeve van een 

representatieve vertegenwoordiging van de markt. Voor deze ICT Markttoets is Nederland ICT 

uitdrukkelijk niet op zoek naar medewerkers met een zuivere commerciële rol. 
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Let op: gezien de beperkte plekken worden no shows niet op prijs gesteld. Eenmaal aangemeld 

betekent ook dat de deelnemer wordt verwacht aanwezig te zijn en een actieve bijdrage te 

leveren tijdens de workshop. 

 

De ICT Markttoets vindt plaats op 1 november 2018 van 13.00 tot 15.30 uur bij de Kamer van 

Koophandel in Woerden. Tijdens een workshop komen de vragen op interactieve wijze aan de 

orde. Vanaf 12.30 uur is er een inloop met koffie en een broodje. Na afloop van de ICT 

Markttoets is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een drankje. 

Op basis van de resultaten van de workshop stelt Nederland ICT binnen twee weken een 

rapportage op. Deze wordt aan de Kvk aangeboden. Tevens zorgt Nederland ICT ervoor dat 

deze door de gehele markt kan worden ingezien. 

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot en met woensdag 24 oktober via e-mail aanmelden 

voor de workshop bij Floor Lekkerkerker van Nederland ICT. 

Wij verzoeken u bij aanmelding om de naam en functie te vermelden van de persoon die de 

workshop daadwerkelijk namens uw organisatie bijwoont.  

Aanmeldingen waarbij deze naam en functie niet worden genoemd, of waarbij de functie niet 

lijkt te corresponderen met de doelgroep, worden terzijde gelegd. Bij vragen, of als u overleg wilt 

voeren over een workshopdeelnemer, kunt u contact opnemen met projectleider Floor 

Lekkerkerker van Nederland ICT. 

Op vrijdag 26 oktober 2018 krijgen de aangemelde bedrijven bericht of ze worden uitgenodigd 

voor deelname. Omdat er maximaal 7 marktpartijen kunnen deelnemen, is een afwijzing op 

grond van volgorde van aanmelding, afspiegeling van de markt, mogelijk. De definitieve 

rapportage van de ICT Markttoets wordt door Nederland ICT gepubliceerd, zodat alle 

geïnteresseerden hier kennis van kunnen nemen. 

mailto:ictmarkttoets@nederlandict.nl?subject=Aanmelding%20ICT%20Marktttoets%20KvK%20vervolg

