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E-commerce heeft ons leven de afgelopen jaren flink veranderd. Waar je 
vijftien jaar geleden naar drie verschillende winkels moest voor het 
aanschaffen van motorolie, handdoeken en een nieuwe Dvd-speler, kun je 
deze nu allemaal op je telefoon bestellen. Steeds meer aspecten van ons 
leven zijn gebonden aan e-commerce. Dit zien we nu ook meer bij 
universiteiten gebeuren.  

Het eerste waar vaak aan wordt gedacht is, het opzetten van een boeken/
merchandise store voor studenten en alumni. Er zijn voor universiteiten veel 
meer businesskansen die middels e-commerce kunnen worden opgepakt. 
Maar waar begin je en hoe pak je dit vaak uitdagende proces aan? 
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Inleiding 

Waarom e-commerce? 
E-commerce heeft een waarde voor 
elke branche, ook voor 
universiteiten. Op het eerste 
gezicht lijkt e-commerce een kleine 
schakel te zijn binnen de 
verkoopstrategie van een bedrijf. 
De eerste gedachte bij e-
commerce zal vaak gaan over het 
online verkopen van producten aan 
consumenten door bedrijven zoals 
Coolblue of Bol.com. Alhoewel dit 
een groot onderdeel van e-
commerce is, zijn er met de juiste 
kennis, expertise en creativiteit nog 
veel meer mogelijkheden.  

Zo is B2B e-commerce in opkomst, 
waar veel nieuwe uitdagingen bij 
komen kijken. Maar wij zien ook 
steeds vaker dat e-commerce wordt 
ingezet als gebruiksvriendelijke 
tool om bedrijfsprocessen te 
verbeteren. Kijk bijvoorbeeld naar 
een bedrijf zoals Shell die de 
processen van haar magazijn heeft 
verbeterd middels een interne 
webshop.  

Zo zie je maar hoe breed je e-
commerce oplossingen kunt 
inzetten. 

Voor universiteiten is e-commerce 
een mooi middel om meer naar 
buiten te treden met alle interne 
beschikbare kennis en zo dichter bij 
het bedrijfsleven te komen. Denk 
aan alle onderzoeken, rapportages 
en in sommige gevallen producten 
die door studenten en docenten 
van de universiteit zijn ontwikkeld. 
Het zou voor de universiteit ideaal 
zijn als zij een gebruiksvriendelijke 
omgeving inzetten om gemakkelijk 
onderzoeken en rapportages 
kunnen aan te bieden. Of dat de 
projecten van studenten en/of 
docenten gemakkelijk in een 
professionele webshop kunnen 
worden aangeboden. Dit brengt de 
universiteit ook dichter bij het 
bedrijfsleven en de consument, wat 
voordelig is voor de kwaliteit van 
het onderwijs. 
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De voordelen van e-commerce
Het kunnen vermarkten van jullie producten 

Één generieke oplossing voor alle afdelingen en faculteiten. Zo 
bespaar je kosten en tijd 

Een professionele uitstraling naar externe partijen 

Domein claimen van het vakgebied, zowel nationaal als internationaal 

Naadloze koppeling van alle systemen: alles werkt samen en 
medewerkers kunnen overal met één account inloggen 

Schaalbaar, je kunt starten met één oplossing en deze op termijn 
uitbreiden 

Kostenbesparing door de efficiënte inrichting van één e-commerce 
omgeving voor de gehele organisatie 
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Stappenplan: E-commerce voor 
jouw universiteit 
Jouw universiteit is toe aan vernieuwing. Het onderwerp is intern uitvoerig 
besproken en je bent klaar om de stap te zetten. Waar begin je? Waar moet 
je allemaal aan denken. Wij begrijpen dat dit een uitdaging vormt en 
hebben daarom een compleet stappenplan opgesteld. Deze bestaat uit de 
volgende stappen: 

1. Het probleem identificeren 

2. Interne resources in kaart brengen 

3. Onderzoeken van huidige klanten/eindgebruikers 

4. Het vaststellen en bundelen van alle requirements 

5. Tender aangaan of met partijen in gesprek gaan 

1. Het probleem identificeren 
Voordat je kunt zoeken naar oplossingen, is het belangrijk dat je duidelijk 
hebt welk probleem je wilt oplossen. Als je op zoek gaat naar een e-
commerce oplossing, wil je weten wat de pijnpunten van de huidige 
verkoopoplossing zijn. Ga hier voor jezelf na wat jouw universiteit op dit 
moment met e-commerce doet. Verkoopt de universiteit zelf al producten? 
Is er al een e-commerce oplossing aanwezig? Door wie wordt deze 
beheerd? Indien je universiteit geen huidige verkoopoplossing heeft, 
bedenk dan eens wat e-commerce voor jou kan betekenen. 

Pas wanneer je deze onderdelen in kaart hebt gebracht, kun je kritisch 
kijken naar wat er beter kan. Om je probleem duidelijk te krijgen, kun je 
gebruik maken van het 6W-model. Dit model bestaat uit 6 vragen die je 
helpen het probleem te identificeren en analyseren. Het model bestaat uit 
de volgende vragen: 
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Wat is het probleem? → Wat is niet wenselijk of onaanvaardbaar? 

Wie heeft het probleem? → Wie zijn de betrokkenen? 

Wanneer is het een probleem?  → Wanneer is het probleem 
ontstaan of wanneer doet het zich voor? 

Waarom is het een probleem? →  Wat zijn de (mogelijke) gevolgen 
van het probleem? 

Waar doet het probleem zich voor? →  Welke onderdelen van de 
organisatie hebben met het probleem te maken? 

Wat is de aanleiding? → Hoe is het probleem ontstaan? 

Met een duidelijke probleemanalyse kun je gedurende het proces de juiste 
keuzes maken, omdat je zo de kern van het probleem dat je probeert op te 
lossen achterhaalt. 
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Tips bij het probleem identificeren 
Zorg dat je helder krijgt wat het probleem is 

Maak hiervoor gebruik van het 6W-model  

Huur geen extern consultancy bureau in die gaat vertellen wat moet 
gebeuren zoals KPMG, deze werken alleen via hun eigen modellen, 
structuren, etc.  

Zo krijg je misschien wel een advies, maar vaak geen concrete 
oplossing waarmee je geholpen wordt 

Een consultancybedrijf zou echter wel ondersteuning kunnen 
bieden in het in kaart brengen van de processen 

Bekijk hoeveel tijd medewerkers/eindgebruikers kwijt zijn aan alle 
stappen die zij moeten doorlopen bij het gebruik van de huidige 
verkoopoplossing 

Formuleer o.b.v. je probleemanalyse een duidelijke doelstelling voor 
de business case die je gaat oplossen 

Vraag tussentijdse management rapportages op, hierin zie je 
knelpunten zoals doorlooptijden, etc.  

Uitvragen van betrokkenen 
Zorg ervoor dat je het probleem ook toetst bij betrokkenen binnen de 
organisatie. Zo weet je zeker dat je een probleem gaat oplossen dat op de 
lange termijn ook daadwerkelijk effect heeft. Stel hierbij de juiste vragen, 
zodat je informatie kunt verzamelen waar je ook echt wat aan hebt.  
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Mogelijke vragen die je aan betrokkenen kunt stellen: 
Verkopen jullie momenteel al producten of diensten? 

Zo ja, welke producten zijn dit? 

Zo nee, welke producten zouden er verkocht kunnen worden? 

Op welke manier verkoop je op dit moment producten? En waarom is 
er hiervoor gekozen? 

Welke producten verkoop je en hoe ziet dat proces eruit? 

Zijn er cijfers beschikbaar over de huidige verkoopoplossing? 

Zo ja, wat voor beeld schetst dit? 

Zo nee, waarom zijn deze niet beschikbaar? 

Hoe zien de verkoopdoelstellingen eruit? 

Worden deze behaald of niet? 

Hoeveel tijd ben je kwijt aan je huidige verkoopoplossing? 

Is dit meer dan dat je zou willen/nodig is? 

Hoe hoog is het budget dat hiervoor is vrijgemaakt? 

Hoe hoog zijn de winsten uit de verkoop? 

Hoe hoog zijn de kosten van de verkoopoplossing? 

Zijn jij en je afdeling tevreden over je huidige verkoopkanaal? 

Zijn er features die je graag wilt hebben om je werk makkelijker 
te maken? 

Loop je momenteel tegen problemen met het verkoopkanaal 
aan? 

Heb je het idee dat jullie iedereen binnen de doelgroep kunnen 
bereiken met de huidige verkoopoplossing? 

Sluit deze aan op de wensen van de markt? 
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Is deze oplossing schaalbaar genoeg? 

Er zijn natuurlijk talloze andere vragen die je aan je collega’s kunt stellen 
om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie binnen jouw 
organisatie. Het is daarnaast belangrijk om al je bevindingen goed te 
documenteren, zodat deze altijd te bekijken en te interpreteren zijn. 

Tips bij de documentatie 
Gebruik visualisatie tools zoals Google Sheets of Microsoft Excel om 
zo je bevindingen visueel te maken waardoor deze voor andere beter 
te begrijpen zijn 

Maak gebruik van User Stories. Een User Story is een korte 
beschrijving (Story) van wat een gebruiker (User) wil bereiken. User 
Stories worden gebruikt bij het ontwikkelen van producten of software 
binnen de Agile methodiek 

Documenteer het op een centrale plek, het liefst in een systeem 
waarin je al samenwerkt binnen de organisatie. Zo heb je alle nodige 
documenten altijd bij de hand. Denk hierbij aan een omgeving zoals 
Confluence 

Betrek collega’s erbij die veel met je samenwerken om aanpassingen 
etc. te doen 

TIG | E-COMMERCE VOOR UNIVERSITEITEN 10



2. Interne resources in kaart brengen 
Zorg dat je weet wat er binnen de organisatie al beschikbaar is aan kennis, 
software en andere ondersteunende middelen voordat je aanbieders gaat 
vergelijken. Zijn er bijvoorbeeld al medewerkers met kennis over e-
commerce? Dan kan dit je enorm helpen gedurende het proces.  

Het is hier vooral belangrijk dat je de juiste informatie ontvangt. Vraag dus 
vooral door wanneer je collega’s spreekt en maak duidelijk welke 
informatie je nodig hebt. Ga bij de ICT-afdeling langs om te zien welke 
platformen momenteel worden ingezet voor de verkoop en maak hiervan 
een spreadsheet in bijvoorbeeld Microsoft Excel of Google Sheets. Maak 
ook een simpele enquête in Google Forms waarmee je elke afdeling kunt 
bevragen over hun verkoopoplossing. Zo heb je de nodige informatie in 
een handig overzicht. 

Tips voor het verzamelen van de interne resources  
Maak een simpele enquête in Google Forms waarin elke afdeling 
vragen moet beantwoorden over hun verkoopoplossing 

Geef voorbeelden door te laten zien wat andere universiteiten met 
hun verkoopoplossing doen, hierdoor hebben ze een beter beeld bij 
de vragen die ze moeten beantwoorden 

Inventariseer de mogelijke behoefte en vraag goed door 

Soms is deze behoefte bij de afdeling niet direct expliciet, vraag 
daarom goed door zodat je de juiste informatie ontvangt 

Ga bij de ICT-afdeling langs  

Check hierbij de lijst van toegestane programma’s, zo kun je mogelijk 
zien welke platformen worden gebruikt, zet deze in een overzicht 

Check bij de administratie de lopende contracten bij externe partijen 
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Check wie verantwoordelijk is voor de standaard website van de 
organisatie en bekijk of er hier een e-commerce component aan 
vastzit 

Check bij HR of er IT-medewerkers in dienst zijn die je kunt benaderen 
over dit onderwerp 
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3. Onderzoeken van huidige klanten/
eindgebruikers 
Als er binnen de organisatie al e-commerce oplossingen bestaan, is het 
goed om te weten hoe de eindgebruikers hiermee omgaan. Hier kun je 
waardevolle inzichten uit halen die je zullen helpen met het signaleren van 
tekortkomingen van je huidige oplossing en wensen vanuit de markt. Is er 
nog geen e-commerce oplossing binnen de organisatie? Dan is het 
belangrijk om te achterhalen op welke manier er nu producten worden 
verkocht. Zo kun je identificeren of bepaalde processen efficiënter kunnen.  

Er zijn verschillende manieren om dit te testen, hierbij heb je een aantal 
tips: 

Vraag of je de orders kunt inzien (niet de omschrijving/data maar de 
fysieke factuur) 

Kijk hierbij naar de hoeveelheid orders, hoeveel deze waard zijn, 
welke producten worden verkocht, etc.  

Verricht A/B-testen met online tools 

Houd interviews met de eindgebruikers/klanten 

Hoe gebruikt de klant de oplossing (mobile vs desktop), welke issues 
ervaart hij, vindt hij het beter om op factuur of direct te betalen? 

Gebruik een data-analyse tool zoals Google Analytics om de data over 
je bezoekers te analyseren  

Breng zowel de huidige doelgroepen als de gewenste doelgroepen 
in kaart 

Breng de volledige gebruikerservaring van begin tot eind in kaart en 
maak deze visueel. Zo is het makkelijker om pijnpunten in het proces 
direct te identificeren 
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4. Het vaststellen en bundelen van alle 
requirements 
Nadat je alle onderzoeken hebt afgerond en de requirements van zowel 
intern als extern hebt verzameld, is het belangrijk dat je deze bundelt en 
verifieert bij alle stakeholders. Je wilt de requirements bundelen zodat je 
een mooi, overzichtelijk totaalpakket krijgt waarmee je direct verder kunt. 

Er zijn verschillende methodes om dit te doen. Je kunt bijvoorbeeld je 
bevindingen documenteren in een Excel sheet met de toepassing van de 
MoSCoW-methode. De MoSCoW-methode is een prioriteringstechniek die 
afkomstig is uit de softwareontwikkeling. Binnen softwareontwikkeling 
wordt de techniek veel gebruikt als prioriteringstool bij opleveringen.  

MoSCoW staat voor: 

Must have 

Should have 

Could have 

Won’t have 

Must en should haves zijn de belangrijkste categorieën, waarbij de must 
haves de belangrijkste is. Pas nadat deze twee categorieën voldoende 
aandacht hebben gekregen, komen de could haves aan bod. Won’t haves 
zijn vereisten niet binnen de scope van het project vallen en daarom niet 
worden meegenomen in de overweging. Met deze methode kun je wensen 
en eisen van elkaar onderscheiden en cruciale eisen identificeren. 
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5. Tender aangaan of met partijen in gesprek gaan 

Nadat de requirements zijn vastgesteld en je deze hebt gebundeld, krijg je 
een totaalbeeld van waar jullie naar op zoek zijn. De vraag die nu nog rest 
is echter, is het haalbaar om een dergelijke oplossing te realiseren binnen 
het gestelde budget? Dit kan worden getest door een tender uit te zetten 
waar partijen op kunnen reageren met grove indicaties en inzichten vanuit 
hun expertise. 

Hierdoor wordt het voor de universiteit duidelijk of hun geschetste eisen 
reëel zijn en ook welke opties beschikbaar zijn wat betreft platformen/
oplossingen zij mee aan de slag zouden kunnen gaan. Bij aanvang van de 
tender ga je aanbieders met elkaar vergelijken. Je stelt voor jezelf een 
aantal criteria op en gaat op zoek naar de partij die hieraan voldoet.  

Wat vaak gebeurt is dat administratieve functionarissen deze processen 
oppakken. Hierdoor krijg je soms een oplossing die op papier voldoet aan 
de requirements die zijn gesteld, maar in praktijk niet optimaal is voor de 
medewerkers die dagelijks met deze oplossing moeten werken. 
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Voorbeeld: Stel, je werkt op een universiteit en de oude smartboards waar 
studenten en docenten mee werken zijn niet meer bruikbaar. Er zijn dus 
nieuwe smartboards nodig. Dit wordt niet gedaan door de docenten die 
daadwerkelijk in met deze smartboards werken, maar door administratieve 
medewerkers. Deze medewerkers hebben nog nooit zelf met één van deze 
smartboards gewerkt en gaan daarom requirements opstellen o.b.v. wat zij 
denken dat er nodig is. Ze sturen de aanvraag naar drie onafhankelijke partijen 
en krijgen maanden later nieuwe smartboards geleverd die voldoen aan de 
requirements die zijn opgesteld, maar niet erg geliefd zijn door de docenten 
die hier dagelijks mee moeten werken.



Wat je hier wilt voorkomen is dat de personen die daadwerkelijk met de 
oplossing aan de slag moeten, gedurende het proces niet om input 
worden gevraagd. Hierdoor sluit de oplossing niet aan op de behoefte en 
wordt er veel tijd/geld/energie gespendeerd terwijl het probleem nog niet 
wordt opgelost. 

Tips bij het aangaan van een tender aanvraag 
Geef aanbieders de mogelijkheid om te reageren op je tender 
aanvraag 

Check bij andere partijen of deze juist is beschreven 

Verifieer het lijstje met de leveranciers 

Betrek je mogelijke leveranciers bij een tender aanvraag en niet pas 
achteraf 

Presenteer de business cases en vraag de verschillende partijen om 
een presentatie over hoe zij het probleem zouden oplossen.  

Werk agile zodat je kunt aanpassen gedurende het proces 

Leun zo veel mogelijk op die best of breed, niet op 100% maatwerk 
het liefst een combinatie van maatwerk en een gestandaardiseerde 
oplossing 

Houd veiligheid altijd in het oog, dit is cruciaal 

Kijk naar bedrijven in Europa en niet naar bedrijven in Amerika, die 
gaan hier heel anders mee om 
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Best practices  
Om je nog verder op weg te helpen hebben we vanuit onze expertise nog 
wat laatste best practices verzameld om je zo goed mogelijk op weg te 
helpen. 

Voeg de requirements duidelijk toe aan je tender 

Begin klein en concreet met het identificeren en oplossen van 
problemen 

Kies niet voor de makkelijke oplossing, wees niet bang om uit je 
comfortzone te stappen en nieuwe oplossingen uit te proberen die 
beter passen 

Ga niet altijd voor maatwerk, want dit moet ook worden onderhouden 
en het is moeilijk om overzicht te houden en eventueel nog 
overstappen.  

Beperk je IT-structuur tot een paar hoofd softwarepakketten anders 
wordt het een chaos 

Gebruik de software waar deze voor is bedoeld.  

Praat met partijen die ervaring hebben met het bouwen van 
soortgelijke oplossingen voor universiteiten 

Vraag naar de behoefte van je eindgebruikers deze zijn voor 
universiteiten zeer divers, maar erg belangrijk  

Laat als universiteit zien dat je innovatief bent, dit is aantrekkelijk voor 
nieuwe studenten, bedrijven en partners. 

Door een innovatieve uitstraling is het laagdrempeliger voor 
bedrijven om samen te werken en bijvoorbeeld echte data uit het 
bedrijfsleven vrij te geven. 
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Zorg dat de tender goed is beschreven  

Werk agile waardoor je flexibel bent en je kunt bijsturen gedurende 
het proces 

Betrek vanaf het begin alle interne en externe stakeholders in het 
proces 

Begin klein met twee tot drie webshops om een goed beeld te krijgen 
van de oplossing  

Deel deze ook met interne stakeholders 

Zie het project als een meerjarenplan om de universiteit dichter bij het 
bedrijfsleven te brengen, neem het serieus en probeer het zo goed 
mogelijk te doen 

Zorg dat je met een strategisch partner samenwerkt die past bij de 
universiteitsomgeving 

Zoek echt een specialistische, duurzame partner en betrek die partner 
ook bij het volledige e-commerce aspect van de organisatie 

Leid je eigen personeel op, zorg dat ze e-commerce kennis hebben 
(bijv. een Magento-certificaat halen) zodat ze goed met de oplossing 
overweg kunnen 

Neem werknemers aan die al bekend zijn met e-commerce en ruime 
ervaring hebben opgedaan in het bedrijfsleven 

Doe elke twee weken een demo van wat er is gedaan en om te zien of 
je nog de goede weg op hebt 
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Checklist 
Identificeer het probleem 

Vraag het probleem uit bij je collega’s 

Maak gebruik van het 6W-model voor je probleemanalyse 

Documenteer je bevindingen op een centrale plek 

Maak je documentatie visueel middels visualisatie tools 

Kijk intern welke resources er beschikbaar zijn 

Maak een enquête met vragen voor elke afdeling over hun verkoopoplossingen  

Inventariseer de behoeftes van alle stakeholders 

Check bij de administratie de lopende contracten bij externe partijen 

Check wie verantwoordelijk is voor de standaard website van de organisatie en 
bekijk of er hier een e-commerce component aan vastzit 

Check bij HR of er IT-medewerkers in dienst zijn die je kunt benaderen over dit 
onderwerp 

Onderzoek je eindgebruikers 

Vraag bij finance of je de orders kunt inzien  

A/B-testen met online tools 

Houd interviews met de eindgebruikers/klanten 

Gebruik een data-analyse tool zoals Google Analytics om de data over je website/
webshop bezoekers te analyseren  

Stel de requirements vast 

Tender aangaan of met partijen in gesprek gaan 

Check bij andere partijen of je tender goed is beschreven 

Betrek je mogelijke leveranciers in de aanvraag 

Maak gebruik van de scrum methodiek 

Keuze maken e-commerce oplossing 

Zoek een specialistische, strategische partner voor de lange termijn 
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Meer zekerheid met de best  
passende oplossing voor jouw universiteit

tig.nl | Kabelweg 37, Amsterdam | 020 21 81 000
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