Afstudeeropdracht
Onderzoek naar optimaal gebruik van inkoopsystemen
Achtergrond:
In haar dienstverlening maakt COPPA gebruik van diverse inkoopoplossingen die organisaties helpen
het inkoopproces, en aanpalende processen zoals financiële administraties en logistiek, efficiënter in
te richten. Daarnaast helpt zij ook bij het inzichtelijk maken van data en het realiseren van besparingen.
De oplossing die het meest geschikt is voor een organisatie is afhankelijk van de wensen, het type
organisatie en de branche waarin de organisatie zich bevindt.
De afgelopen jaren is een transformatie zichtbaar namelijk van Purchase to Pay (P2P) naar Source to
Pay (S2P) (P., 2021). Waar er bij P2P de focus ligt op de processen van bestellen tot betalen, focust S2P
zich aanvullend op het proces voorafgaand aan het bestellen: strategische sourcing,
leveranciersrelaties en contractmanagement (Jain & Woodcock, 2020).
De samenwerking tussen inkoop en financiën zorgt voor goede resultaten voor de gehele organisatie.
Het gebruik van een inkoopsysteem speelt een significante rol in het behalen van deze resultaten.
Daarnaast zorgt het ook voor een vermindering van de administratieve last en eliminatie van
activiteiten die geen waarde toevoegen (Hawking et al., 2004; Piotrowicz & Irani, 2010).
Probleem: Het applicatielandschap is zodanig uitgebreid dat organisaties hulp nodig hebben bij het
kiezen van de juiste applicatie om voordelen van automatisering en digitalisering te ervaren.
Doel van het onderzoek:
Inzicht in het applicatielandschap en het gebruik van de applicaties in verschillende organisaties. Dit
kan gedaan worden door antwoordt te geven op (in ieder geval) de onderstaande vragen/stellingen:
- Een overzicht van de verschillende inkoopsystemen:
o Welke inkoopsystemen zijn er?
o Welke functionaliteiten bevatten systemen?
o Welke ontwikkelingen worden er verwacht m.b.t deze inkoopsystemen?
o Hoe hoog is de gebruikerstevredenheid van de inkoopsystemen?
 Wat wordt als gebruiksvriendelijk ervaren?
 Wat wordt niet als gebruiksvriendelijk ervaren?
 Hoe tevreden zij gebruikers over het support?
o Wat zijn de unique selling points van de systemen? Waarop onderscheiden zij zich
van elkaar?
o Hoe hoog is de acceptatie van de systemen? Door middel van een Technology
Acceptance Model (TAM) kan bepaald worden hoe hoog de acceptatie van het
systeem is, dit heeft een link met de individuele impact en uiteindelijk de impact op
de organisatie.

Figuur 1: DeLone & McLean Information System Success Model

Toegevoegde waarde: Een model waarin in één oogopslag gekeken kan worden naar de behoefte van
organisaties en welke inkoopsystemen het beste daarbij aansluiten, zo goed mogelijk passend bij het
bestaande applicatielandschap.
Methoden:
- Literatuur onderzoek voor het opdoen van kennis van de systemen en de
systeemfunctionaliteiten.
- Diepte interviews voor het verkrijgen van informatie over de gebruikerservaringen van de
systemen uit het literatuuronderzoek. Hierin zouden vragen gesteld kunnen worden om de
technology acceptance te kwantificeren en door middel van SPSS te analyseren.
- Een survey over gebruikers welke kan worden gerealiseerd in samenwerking met een
wereldwijd marktleider op het gebied IT data verzameling.
Uitvoering:
Indien je interesse hebt in de aangeboden opdracht zullen we in gesprek gaan om te zien of er een
wederzijdse klik is.
Mocht deze klik er zijn zal COPPA het onderstaande bieden:
- Begeleiding vanuit COPPA.
- COPPA heeft kantoren in Arnhem, Apeldoorn en Amersfoort.
- De exacte start- en einddata zijn in overleg maar het tijdsbestek bevindt zich tussen februari
en juli 2022.
Bekijk ook eens onze website: https://coppa.nl/
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