
Bonte Bij
Aanbestedingen eHRM



Aanleiding aanbesteding eHRM
• Contract huidige leverancier loopt af

• Het willen optimaliseren en verbeteren van de HR processen

• Het willen digitaliseren van de HR processen

• Het creëren van toegevoegde waarde voor de HR dienstverlening

• Behoefte aan een leverancier die fungeert als een bestendig eHRM-partner 

• Behoefte om te komen tot een meer geïntegreerd HR-systeem landschap voor 

administratieve en tactische/strategische HR processen



Behoefte klant bij vraagstukken eHRM
• Kennis en ervaring met eHRM-aanbestedingen (‘best practices’)

• Actuele en toekomstbestendige kennis van de eHRM markt (systemen en 
dienstverleners/leveranciers)

• Kennis van HR processen/vertaling kunnen maken naar een eHRM-oplossing 

• Vertalen strategische doelen/visie naar een passende/realiseerbare eHRM-oplossing

• Een aanpak welke leidt tot draagvlak en borging in organisatie

• Ervaren projectleiding bij aanbestedingen en implementaties eHRM 



Bonte Bij

Verbinding maken tussen organisatie en eHRM Dienstverlener 

Organisatie eHRM
Dienstverlener



Succes eHRM; niet alleen het systeem… 

Organisatorisch 
ontwerp
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management
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Procesontwerp

Wie doet wat 
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Systeemkeuze

Succes
e-HRM

Hoe kiezen en 
benutten we digitale 

ondersteuning die past 
bij onze ambities?



Bonte Bij, de aanpak   
1. STRATEGISCHE KEUZES
• Vertalen van organisatie doelstellingen naar (e)HRM-doelstellingen
• Gewenste digitale ondersteuning: administratieve selfservice, tactische 

modules, management informatie, digitaal dossier, digitale handtekening
• Voor & nadelen outsourcen salaris- en/of personeelsadm. en functioneel 

Beheer
• Projectplan inclusief veranderaanpak/changemanagement:

2. AANBESTEDING
• Vertalen strategische keuzes naar scope, eisen, wensen, 

beoordelingscriteria en contract (i.s.m. HRM, Inkoop en ICT). Bij voorkeur 
organiseren inspiratie-sessies of marktverkenning met leveranciers

• Aanbestedingsstrategie voor pakket en dienstverleners- keuze, begeleiden 
aanbesteding (i.s.m. met Inkoop)

• Beoordeling, ‘Proof of concept’, Contracteren

3. IMPLEMENTATIE
• Projectleiding of projectadvies/coaching e-HRM-projectorganisatie
• Conversie incl. schaduwdraaien salarisadministratie
• Procesinrichting op basis ontwerpprincipes en regels/o.b.v. ‘best practices’
• Begeleiding en changemanagement t.b.v. verandering werkwijze en rollen 

van medewerkers, management en afdeling HR
• Sturen leverancier (regie in handen klant) en contractbewaking

strategie

aanbeste-
ding

implemen-
tatie



q Een eHRM-implementatie is voor Bonte Bij pas een succes als;
§ De processen goed zijn ingericht en aansluiten op aanpalende bedrijfsprocessen
§ Gebruikers er goed mee kunnen werken, er draagvlak is en men een 

toegevoegde waarde ervaart 
§ De dienstverlening van de HR-afdeling is afgestemd op eHRM
§ De aanwezige kennis en ervaring binnen de organisatie zelf ten volle is benut

q De aanpak van Bonte Bij-aanpak is er op gericht om de best passende dienstverlener 
te selecteren voor de organisatie. Bonte Bij zal daarbij aandacht besteden op het 

managen van verwachtingen (de verwachting van digitale ondersteuning zijn vaak 

hoger dan datgene wat door systemen en leveranciers waar gemaakt kan worden)

Bonte Bij, wijze van werken  

q De projectmanagers en adviseurs van Bonte Bij kennen de 
markt, zijn onafhankelijk, hebben veel ervaring met 

(Europese) eHRM aanbestedingen, outsourcing en 

implementatie bij organisaties in publieke domein.







De voorbereiding;

1. Interviews en Workshops ter bepaling van de doelen en scope
§ Interviews met stakeholders
§ Inhoudelijke HRM-workshop ter vaststelling doelen en scope
§ ICT-workshop t.a.v. de inpassing in de architectuur en de noodzakelijke 

koppelingen, met name In-Door-Uitstroom en Management- en Stuurinformatie 
§ Inkoop technische en juridische afstemming t.a.v. contract bepalen 

sourcingsstrategie

2. Marktoriëntatie op eHRM (mede gebruik makend van het Bonte Bij netwerk) 
§ Referentiebezoeken bij vergelijkbare organisaties 
§ ‘Lessons learned-sessie’ met organisaties die recent een aanbesteding hebben 

afgerond

Activiteiten aanbesteding



De aanbesteding zelf;

1. Een voorselectie o.b.v. korte basisset van eisen (het kaf van het koren scheiden)

2. Bezoeken van referenties; toets op dienstverlening  & cruciale processen

3. Wijze van selectie op basis van m.n. kwalitatieve criteria ;
§ Geschiktheidseisen: bewezen dienstverlening (salaris en eHRM) en certificering 

op beveiliging
§ Assessments; leveranciers laten verzorgen van inrichtingssessies (combinatie 

van ‘proof of concept’ en BVP)
§ Testen uitvoeren op gebruiksvriendelijkheid

Activiteiten aanbesteding




