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1. Inleiding 
 
 
In overeenstemming met zijn ondernemingsplan1 heeft het bestuur van de Wereldwinkel 
Boskoop besloten een onderzoek te doen naar de vraag of de aanschaf van een kassa-
automatiseringssysteem (KA) gewenst is en zo ja of succesvolle exploitatie van een 
dergelijk systeem ook mogelijk is met de huidige omzet en organisatiecultuur. Deze eerste 
studie draagt een verkennend karakter en is enigszins versneld uitgevoerd als gevolg van 
twee ontwikkelingen. In de eerste plaats een aanbieding van Newway, producent van de 
BlueRetail kassasoftware (BRS). Van 10 juli 2007 tot en met 9 juli 2008 geeft Newway 
gratis licenties van dit programma voor Wereldwinkels. Een tweede ontwikkeling betreft 
het programma Wereldkassa (WK). Enkele maanden nadat FairSupport (FS) begon de 
Newway aanbieding actief onder de aandacht te brengen, zocht ook het bedrijfje Itnomics 
(www.itnomics.nl) de publiciteit met het programma WK. Dit programma is ontwikkeld op 
de werkvloer door een aantal enthousiaste medewerkers van Wereldwinkel Leiden, waar 
het sinds maart 2007 in gebruik is. 

Deze pilotstudie richt zich nadrukkelijk niet op een uitputtende functionele 
vergelijking tussen de twee programma's maar zal alleen de algemene vraag naar de 
wenselijkheid en haalbaarheid van een KA bespreken. Wel zullen af en toe concrete 
voorbeelden gegeven worden die ontleend zijn aan een of beide systemen. Hiertoe wordt, 
na paragraaf 2 waarin de onderzoeksvragen en de gebruikte methoden aan bod komen, in 
paragraaf 3 een korte introductie van KA in het algemeen en WK en BRS in het bijzonder 
gegeven. Vervolgens wordt in paragraaf 4 de wenselijkheid van automatisering behandeld 
terwijl in paragraaf 5 de haken en ogen op een rijtje worden gezet. Ten slotte zullen in de 
laatste sectie een aantal aanbevelingen gedaan worden en eventuele lijnen van verder 
onderzoek uitgezet.  

Bij het schrijven van dit stuk heb ik veel gehad aan de opmerkingen van de mensen 
die ik gesprokenheb in de verschillende winkels. Ook de kritische reacties van Itnomics in 
de persoon van Peter Paul Sloekers waren erg waardevol. Graag had ik hier ook een reactie 
vermeld van RDS, een van de leveranciers van BlueRetail Software, aan wie ik het stuk heb 
toegestuurd maar tot op heden heb ik nog niets vernomen. Vanzelfsprekend ligt de 
eindverantwoordelijkheid voor onjuistheden en fouten geheel bij mij.  
 
 
 
  
 
 

                                                 
1Ondernemingsplan 2007-2009, p. 10 
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2 Onderzoeksvragen en methoden 
 
 
 
Vragen 
Om antwoord te krijgen op de centrale vraag of kassa-automatisering gewenst is en zo ja, 
ook haalbaar is, zullen de volgende vragen beantwoord worden: 
 
1) Wat is kassa-automatisering?  
2) Welke KA systemen, specifiek gericht op WW's  zijn momenteel leverbaar? 
3) welke door WW Boskoop gewenste functionaliteiten biedt KA? 
4) wat zijn de materiële kosten van hardware, software, installatie, serviceabonnementen 

en instructie? 
5) wat kost KA op de langere termijn in termen van menselijke investering, 

kennisoverdracht, extra werk en negatieve effecten op de organisatie? 
 
 
PIN 
De vraag naar automatisering van het betalingsverkeer is om twee redenen niet 
meegenomen in dit onderzoek. Ten eerste is er geen noodzaak om dit systeem snel aan te 
schaffen. De deadline van de BlueRetail aanbieding (9 juli 2008) geldt dus niet voor 
betalingsautomatisering. Ten tweede zijn de vragen die beantwoord moeten worden voor 
beide systemen behoorlijk verschillend. De wenselijkheid van het automatiseren van 
betalingen is bovendien sterk afhankelijk van de winkellocatie en is dus minder makkelijk 
in algemene termen te beantwoorden.2 
   De beslissing om het betalingsverkeer te automatiseren kan echter wel van invloed zijn op 
de keuze van het KA systeem omdat WK niet de mogelijkheid biedt de PIN te koppelen.3 
Hierbij moet opgemerkt worden dat een aantal WW's die de BRS geïnstalleerd hebben, er 
voor gekozen hebben dit systeem toch niet te koppelen aan de betaalautomaat. Volgens 
hen weegt het gemak en het verminderen van de kans op foute aanslagen niet op tegen het 
risico dat de twee systemen te afhankelijk van elkaar worden.4  
 
 
Methoden 
Na initiële mail-contacten met het HoofdbedrijfschapDetailhandel en FairSupport en het 
bijwonen van de algemene informatiebijeenkomst over kassa-automatisering op 3 oktober 
2007 samen met Yvonne van Sprang heeft mijn onderzoek zich beperkt tot twee 
methoden: interviews met behulp van een topiclijst en participerende observatie. 
Ik heb telefonische en live interviews gehouden met sleutelfiguren van (tamelijk 
willekeurig gekozen) wereldwinkels:  
 
 

- Zierikzee (BRS sinds november 2007; 5 jaar geleden geautomatiseerd van niets 
naar PCC) 

- Alphen aan de Rijn (groepenkassa, wil spoedig overstappen op KA) 
- Reeuwijk (telefonisch gesprek; groepenkassa, willen ‘ooit’ overstappen naar KA 

maar zijn nog niet ver in de besluitvorming) 

                                                 
2WW Waddinxveen bijvoorbeeld wil wel KA maar geen PIN omdat tegenover het een pinautomaat van AH is 

gevestigd. WW Breda (A locatie) schat in dat het niet functioneren van PIN een substantieel verlies van omzet zou 
inhouden. 

3Indien meerdere WW’s deze optie toch willen, dan zal deze mogelijkheid misschien ingebouwd worden. 
4Recent heeft WW Breda een computercrash gehad. De medewerkers van deze winkel waren erg blij dat de PIN 

onafhankelijk van het gecrashte systeem wel door bleef werken. 
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- Waddinxveen (groepenkassa, hebben beslissing genomen om over te stappen op 
BRS, gaan zich niet oriënteren op ander systeem ) 

- Bodegraven (durven niet te automatiseren, gebrek aan expertise, 
belastingaangifte gaat goed met groepenkassa; penningmeester is accountant). 

- Meppel ( werken al 8 jaar met KA, recent BRS aangeschaft, wordt maart 2008 
geïnstalleerd) 

- Woerden (na overleg met medewerkers besloten geen KA door te voeren, teveel 
werk, te duur; nieuwe groepenkassa gekocht, wel PIN maar niet gekoppeld) 

 
 
In de volgende winkels heb ik de programma's 'in het wild' gezien en er soms zelf mee 
gewerkt en uitgebreider gesproken met gebruikers op meerdere niveaus: 
 
 

- Gouda (Newway sinds 5 jaar, daarvoor PCC)  
- Leiden (WK sinds maart 2007) 
- Den Bosch (BRS sinds augustus 2007, hiervoor PCC 3) 
- Breda (BRS sinds september 2007, hiervoor 9 jaar PCC) 

 
 
Tijdens deze observaties lette ik op het aantal toetsaanslagen die nodig waren voor een 
transactie, de 'shortcuts' die gebruikers gevonden hadden om lastige dingen van het 
systeem te omzeilen5, fouten die gemaakt werden en het oplossen hiervan en tenslotte de 
bijzondere transacties (retourneren, korting geven etc.)

                                                 
5 Een gebruiker van WK zag bijvoorbeeld de knop ‘gecombineerde betaling’ (i.e. bv. PIN + contant) niet en stelde voor 

om er twee bonnen van te maken. 
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3. Wat is Kassa-automatisering: Blue Retail Software 
(BRS) versus Wereldkassa (WK) 
 
 
 
Kassa-automatisering 
KA heeft tot doel winkelmanagement processen van inkoop tot en met verkoop te 
automatiseren zodat de bedrijfsvoering efficiënter wordt en de omzet stijgt. In het 
algemeen biedt KA (volgens de LVWW): 
 
- gebruiksgemak bij het afrekenen 
- inzicht verkoopresultaten 
- voorraadbeheer 
- gegevens boekhouding 

 
Beide systemen die hier besproken worden (BRS en WK)6 bieden op deze vier gebieden 
veel mogelijkheden. De uiteindelijke keuze hangt af van welke functionaliteiten de 
voorkeur krijgen. Op basis van de interviews blijkt dat de keuze van een pakket vooral een 
gevolg is van toeval. Argumentatie is vaak flinterdun, gebaseerd op een enkel argument, of 
soms geheel afwezig. Als gevolg hiervan zitten winkels soms met software waar ze niet alles 
mee doen (“zeker 80% gebruik ik niet”). Vaak is gemakzucht de reden om voor het door 
FairSupport gepromote BRS te kiezen. Ook de angst dat de winkel met een ander systeem 
spoedig tegen onoverkomelijke beperkingen aanloopt, is wijdverspreid.  
 De belangrijkste eigenschappen van beide programma's op een rijtje: 
 
 
BlueRetail 
Met behulp van extra modules kunnen de Wereldwinkels in direct contact komen met 
FaiRSupport. Zo kunnen omzetgegevens door FairSupport makkelijk ingelezen worden en 
in omgekeerde richting kunnen alle artikelgegevens van producenten (inclusief mutaties) 
direct ter beschikking komen van de lokale Wereldwinkels. Maandelijks ontvangen de 
deelnemende winkels een overzicht van hun omzetontwikkeling per artikelgroep  in 
vergelijking met andere winkels. Voordelen zijn de eenvormigheid van de software, de 
compatibiliteit met FairSupport, en de mogelijkheid om gebruik te maken van de snel 
groeiende expertise van collega wereldwinkels. BRS wordt geleverd door RDS en ATC.  Op 
basis van ervaringen van een winkel per dealer (dus volstrekt niet significant) lijkt vooral 
RDS zich positief te onderscheiden van ATC op het gebied van client support. Bij aanschaf 
van dit systeem zal ook een afgewogen keuze gemaakt moeten worden met welke 
leverancier WW Boskoop in zee gaat. Op dit moment zijn er 40 WW's overgestapt op BRS 
of overwegen dit serieus. FairSupport mikt op 100 deelnemende winkels in juli 2008. 
 
 
Wereldkassa 
WK biedt niet de netwerkverbinding via FaiRSupport maar wel kunnen artikelbestanden 
gemakkelijk ingelezen worden als tekstbestand. Voordelen zijn een groter 
bedieningsgemak, overzichtelijker lay-out, goedkoper in aanschaf en onderhoud en 
hoogstwaarschijnlijk ruim voldoende mogelijkheden voor de behoeften van WW Boskoop. 
Het biedt een aantal charmante extra’s die de WW achtergrond van de maker verraden 
zoals een ‘smoelenboek’ met persoonlijke informatie van werknemers; veel ruimte voor 
productinformatie en de exportmogelijkheid van een turflijst die gebruikt kan worden in 

                                                 
6Dit wil niet zeggen dat er niet meer opties zijn. Rond PCC lijkt het nu heel stil geworden en mogelijk zijn de 

Wereldwinkels voor deze softwareproducent uit beeld. Maar dit moet wel onderzocht worden.  
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een kraampje. Bovendien wordt het programma gemaakt door een jong en zeer 
enthousiast bedrijfje dat sterk gericht is op service. Op dit moment draait het programma 
bij importeur Adindo en WW Leiden. WW Voorschoten, Wassenaar, Katwijk en Veendam 
zijn in serieuze onderhandeling. 
 
 
BRS versus WK 
Heel kort door de bocht is het BRS een zwaar pakket gericht op de gehele retailmarkt met 
een paar specifieke aanpassingen voor de Wereldwinkels terwijl Wereldkassa een lichter 
pakket is speciaal ontwikkeld voor de werelwinkels maar aangepast aan de retail markt. 
Boekhoudkundig is BRS waarschijnlijk de beste optie, terwijl vanuit de winkel- en 
gebruikskant WK weer hoge ogen gooit. (WK heeft bijvoorbeeld geen inkoop administratie 
terwijl BRS wel de mogelijkheid geeft om precies te zien wat, wanneer en voor hoeveel 
gekocht is bij een bepaalde importeur).7 Wanneer het gaat over mogelijkheden om 
meerdere systemen te koppelen (kassalade, betaalsystemen, online connecties met 
importeurs etc.) dan kun je met BRS verder dan met WK. In praktijk echter zie je WW’s 
(nog) zelden gebruik maken van al deze opties en vaak bewust PIN en/of kassalade 
onafhankelijk van de pc bedienbaar houden. Beide programma’s zijn flexibel en 
opschaalbaar: er zijn mogelijkheden om het steeds verder toe te snijden op eigen gebruik. 
 
 
gebruiksgemak 
Het veel geroemde gebruiksgemak van KA is betrekkelijk. Weliswaar gaat het scannen 
makkelijker (en vooral foutloos mits de invoer foutloos is) dan het handmatig intoetsen 
van prijs en code, maar hier tegenover staan meer toetsaanslagen nadat de SUBTOTAL 
toets is ingedrukt: het ontvangen bedrag moet bijvoorbeeld aangeslagen worden per 
betaalwijze (PIN, contant, WWbon etc)8, net als het printen van de bon. Ook moet er 
rekening gehouden worden met handinvoer van 13-cijferige codes bij het afrekenen als het 
prijskaartje er bijvoorbeeld af gevallen is.9 Het is dus niet per definitie sneller dan een 
groepenkassa. Slechts bij de transactie van meer dan 3 producten, waarbij contant 
afgerekend wordt of gebruik gemaakt van een PIN die rechtstreeks gekoppeld is, is de 
totale transactietijd sneller dan bij een groepenkassa. Het grote voordeel is de opslag van 
gegevens, het terugvinden van een bepaalde transactie middels unieke bonnummers, en de 
vermindering van de kans op fouten. Uit observaties van reële transacties in winkels blijkt 
dat alles afhangt van de medewerkers. Wanneer het systeem vlekkeloos werkt, is KA een 
pracht uitvinding. Wanneer er foutmeldingen verschijnen (vaak omdat de betaalwijze niet 
of niet goed geselecteerd is)10 hangt het af van het lerend vermogen van de medewerkers of 
dit adequaat opgelost kan worden.  
    Zowel WK als BRS werken met authorisatiecodes: unieke cijfer en/of lettercombinaties 
die de gebruiker bepaalde rechten geeft binnen het systeem.11 In sommige gevallen moet 
deze code vóór elke transactie ingevoerd worden, een tijdrovende bezigheid. In grotere 
organisaties kan het makkelijk zijn om bepaalde onregelmatigheden terug te kunnen 

                                                 
7De mogelijkheid tot inbouw van deze functionaliteit wordt momenteel bij Itnomics besproken. 
8 Bij WK geldt dit alleen voor gecombineerde betalingen (contant en PIN bijvoorbeeld). Als je voor contant kiest, 

verschijnt standaard het volledige bedrag in het display als ontvangen (dit is niet het geval bij BRS) en hoef je niet 
het ontvangen bedrag in te toetsen (dit kan wel als je het wisselgeld wilt laten uitrekenen).  

9 Medewerkers van WW Den Bosch hebben recent alle streepjescodes van de sierraden verwijderd omdat het kaartje 
buitenproportioneel groot was in verhouding tot het product. Gevolg was wel dat er tot 30% handinvoer 
geconstateerd werd in de periode hierna. Het BR systeem kan overigens goed zien 1) of er gescand wordt of 
handmatig ingevoerd; 2) in welke productcategorie de handinvoer het meest voorkomt. 

10 Zowel bij WK als bij BRS is het verplicht om het ontvangen bedrag daadwerkelijk in te toetsen. Bij Newway zag ik 
vaak gebeuren dat medewerkers ‘door-enteren’ en dat dan automatisch het te betalen bedrag verschijnt als het 
ontvangen bedrag. Dit is een handige short-cut maar maakt de administratie er niet helderder op. 

11 Dit is niet verplicht. WW Den Bosch heeft slechts een code voor alle werknemers die in de winkel staan. 
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voeren tot specifieke gebruikers, maar het systeem is zeker niet waterdicht (in een aantal 
winkels zag ik dat men de code van een andere medewerker met meer rechten gebruikte 
om een bepaald probleem op te lossen wat niet lukte met de eigen authorisatiecode). Wel 
kun je zo voorkomen dat bepaalde fouten van onervaren medewerkers directe gevolgen 
hebben voor de hele voorraad of de omzetcijfers. 
   Bediening gebeurt bij WK vooral met functietoetsen (die duidelijk vermeld staan op het 
hoofdscherm) bij BRS via een speciaal kassatoetsenbord (meer knoppen maar wel 
overzichtelijk)12. WW Zierikzee gebruikt overigens ook een gewoon toetsenbord voor hun 
BRS programma. In Gouda heeft een handige medewerker een perspex kubus gemaakt 
waar een aantal veel gebruikte functietoetsen van Newway op vermeld staan. 
   Alleen BRS geeft de mogelijkheid om maximaal 5 klanten ‘in de wacht te zetten.’ Voor 
een grote winkel kan dit makkelijk zijn en ook in een drukke tijd als met Sinterklaas 
wanneer WW Boskoop meer dan 1 medewerker achter de kassa heeft staan.  
   Bij het scannen (zeker wanneer het kleine producten betreft waarvan de code in een boek 
geplakt zit) gebeurt het vaak dat de code twee keer meegenomen wordt. Dit is inherent aan 
het systeem en zal iedereen herkennen vanuit de supermarkt. Ook basale gegevens als ‘de 
opdracht die een computer geeft, zal deze uitvoeren in het veld waar de cursor staat’ levert 
vaak verwarring op maar is niet te ondervangen met (nog) simpeler software.13 WK komt 
hier al mooi in tegemoet door het veld waar de cursor in staat een signaalgele kleur te 
geven.  
 
 
pakketjes 
 Beide systemen hebben moeite met het ad hoc maken en registreren van pakketjes. Geen 
van de mogelijkheden zijn elegant:  
1) Unieke pakketjes vooraf maken en hier een aparte barcode voor creëren. In BRS  moet 
het geheel dan wel als food of non-food geboekt worden (slordig voor de BTW afdracht!).  
2) elk artikel scannen (zo blijft je voorraad administratie up to date, maar verlies je het 
gegeven dat het een pakketje is waar je bijvoorbeeld emballage en/of handlingskosten voor 
zou willen berekenen. Dit zou je kunnen ondervangen door een aparte generieke barcode 
te maken voor pakketjes en die voor 0,01 euro aan te slaan (of een bedrag voor 
handlingskosten. Het aantal keren dat deze barcode ingevoerd is, geeft dan aan hoeveel 
pakketjes er verkocht zijn. Nadeel is dat dit makkelijk vergeten wordt en dat dit de 
‘gemiddelde besteding per klant’ negatief beïnvloedt. 
 3) Het hele pakket maken volgens een vast 'recept'. Dit kan in WK en op deze manier 
komen de verschillende BTW groepen wel correct in de boekhouding terecht. 
 
 
korting 
 Kortingen kunnen in beide systemen makkelijk berekend worden. Bij WK zie je op de bon 
uitsluitend de laatste prijs terwijl BRS de mogelijkheid biedt om een van...voor... regel te 
printen met oude en nieuwe prijs. Bij WK kun je wel per product een eenmalige korting 
geven maar dit is iets omslachtiger dan bij BRS, vooral met percentages.14 Wel kun je een 
totale bonkorting berekenen waarbij de korting over de verschillende BTW tarieven (0, 

                                                 
12 Een handig gebruik hiervan zag ik toen een man in Den Bosch oud papier kwam ophalen. Via de knop ‘uitgaande 

betalingen’ kon hiervoor makkelijk 5 euro voor gegeven worden met de mogelijkheid om in een inforegel uit te 
leggen waar dat geld heen ging. Ook knoppen als “cadeaubon” en “kaart” zijn handig omdat dit uiteindelijk sneller 
gaat dan scannen. 

13 Een voorbeeld: als je een product scant maar de cursor staat in het veld “aantal” van een vorig product, dan zal de 
computer de scancode lezen als “aantal producten.” 

14Uitleg van Peter Paul Sloekers: “.In het verkoopoverzicht wordt de artikelinformatie overgenomen zoals die in de 
database staat. Als er echter een korting op dat artikel verleend moet worden dan kan de prijs in het 
verkoopoverzicht aangepast worden....bijvoorbeeld 3 regels met hetzelfde artikel kunnen 3 verschillende prijzen 
tonen.” 
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laag, hoog) correct verrekend wordt. 
 
 
voorraadbeheer 
De precieze (on)mogelijkheden van beide systemen met betrekking tot voorraadbeheer 
komen waarschijnlijk pas naar voren na langdurig gebruik. Op dit moment lijken zowel 
WK als BRS te voldoen op dit gebied. Vermeldenswaard is dat op het gebied van balansen 
WK een voordeeltje lijkt te bieden. Er wordt momenteel een speciaal balansprogramma 
geschreven en (waarschijnlijk tegen meerprijs) kan hier een licentie opgenomen worden. 
Met behulp van laptops zou je dan met een aantal teams tegelijk de hele voorraad kunnen 
opnemen, de verschillende databases samenvoegen en vergelijken met je geregistreerde 
voorraad. Dit klinkt een stuk aantrekkelijker dan de huidige praktijk in WW’s die BRS 
draaien (“we roepen de laatste 6 cijfers van de code en de prijs en iemand anders achter de 
kassa tikt dit in”). Maar het is eerlijker om op dit gebied ATC en RDS goed te bevragen.  
   De turflijst van WK is al genoemd. Eigenlijk zouden ze afgeboekt moeten worden zodra 
ze de winkel verlaten, maar dit is erg onpraktisch. Consignatielijsten is een ander heikel 
punt. WW Breda maakt ze momenteel zelf en gebruikt hiervoor niet BRS. Strikt genomen 
heb je die producten niet op voorraad (want niet betaald), maar bij brand wil de 
verzekering ze natuurlijk wel op de inventarislijst zien.
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4 Wenselijkheid van kassa-automatisering 
 
 
 

Een kassa-automatiseringssysteem: 
 
a. kan productinformatie makkelijk opslaan 
Een belangrijke motivatie voor consumenten om een aankoop te doen bij een wereldwinkel 
is de meerwaarde die het product heeft in de vorm van een bijdrage aan een rechtvaardiger 
wereld. Meer dan in een gemiddelde cadeauwinkel zijn klanten dan ook geïnteresseerd in 
de wereld achter het product: de producent, haar levens- en werkomstandigheden en de 
keten die tussen de producent en de uiteindelijke klant ligt: verwerking, transport, 
distributie en uiteindelijk de wereldwinkel. Een groot deel van die gegevens zijn al wel 
beschikbaar. Op internet, via de Landelijke Vereniging, websites van producenten en/of 
importeurs etc. Maar op dit moment is het slecht gesteld met deze informatievoorziening 
in de WW Boskoop.15 Productinformatie is vaak verouderd, niet bijgewerkt, onvindbaar of 
gewoon afwezig.  
 Een groot voordeel van (sommige)16 automatische systeem is dat deze informatie 
beschikbaar wordt voor elke medewerker via hooguit twee extra handelingen die 
gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden tijdens de transactie met de klant. Het antwoord 
op een vraag als: “hoeveel krijgt de koffieboer nu van de aankoopprijs van dit pak koffie?” 
wordt eenmaal ingevoerd en blijft beschikbaar op een 'productkaartje' dat aan de 
koffieproducten in je database 'gehangen' kan worden. Ook veel voorkomende vragen als: 
“hebben jullie ook spullen uit land X?” kunnen nu makkelijk beantwoord worden.17 Een in 
alle overige opzichten professionele winkel als WW Breda heeft nu nog product informatie 
ingetikt in een tekstverwerkingsprogramma, uitgeprint, geknipt en in houdertjes 
tentoongesteld. 
 
 
b. kan belastingaangifte vergemakkelijken 
Het is niet onwaarschijnlijk dat de WW Boskoop binnen enkele jaren de omzetgrens 
waaronder vrijstelling van BTW afdracht geschonken wordt, zal passeren. Het niet hebben 
van een kassasysteem dat een fatsoenlijke BTW administratie kan voeren, zal mogelijk 
extra tijd en frustratie opleveren bij de belastingaangifte.18 Voor een Wereldwinkel als 
Alphen aan den Rijn is dit zelfs doorslaggevend geweest om te besluiten over te stappen op 
automatisering. Beide programma's bieden boekhoudkundige mogelijkheden. De precieze 
wensen van WW Boskoop op dit gebied zullen richtinggevend moeten zijnbij de keuze 
tussen de verschillende aanbieders. 
 
 
c. kan werken in de WW aantrekkelijker maken voor jongeren 

                                                 
15“Er is veel productkennis aanwezig maar deze is geconcentreerd bij een klein aantal mensen” (Ondernemingsplan 

2007-2009, p. 7) 
16Wereldkasssa is hier sterk in: er is zelfs een mogelijkheid om deze informatie op de bon te laten printen en zo mee te 

geven aan de klant. Ook kunnen productkaartjes geupload worden en zo ter beschikking gesteld van andere winkels 
die dit systeem gebruiken. Al tijdens de transactie is een blauwe letter I (van ‘informatie’) te zien zodat de 
medewerker weet of er nog iets onderzit. Opvallend zwak is BlueRetail in deze: er lijkt geen mogelijkheid aanwezig 
om meer dan een regel info aan een product te 'hangen', laat staan uit te printen. 

17Beide systemen kunnen goed selecteren op land van herkomst en producent. Wereldkassa kan zelfs nog een niveau 
dieper en selecteert ook projectinformatie per land. Helaas is de geleverde informatie op dit niveau (nog) vrijwel 
afwezig. 

18 Dit neemt niet weg dat er nog vele WW’s zijn die probleemloos de aangifte verzorgen met behulp van een 
groepenkassaJ (bijv. Woerden). Ook hier zijn uiteindelijk de medewerkers, hun enthousiasme en expertise van veel 
meer belang dan het gebruikte systeem.   
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Het vrijwilligersbestand van de WW Boskoop is geen afspiegeling van de samenleving.19 
Met name jongeren, allochtonen en mannen zijn ondervertegenwoordigd. Een KA zou er 
voor kunnen zorgen dat de maatschappelijke rol die de winkel vervult, ook met meer verve 
gepresenteerd kan worden onder vooral jongeren. De WW kan vooral een belangrijke rol 
spelen in de recent ontwikkelde maatschappelijke stage. De win-win situatie voor zowel 
jongeren als de wereldwinkel wordt als volgt uitgedrukt door de overheid:  
 
“Het vrijwilligerswerk krijgt een nieuw imago. Jongeren brengen hun aanstekelijke enthousiasme in, hun 
frisse blik, hun creativiteit en hun kennis van ict. Vrijwilligersorganisaties krijgen de kans ervaring op te doen 
met jongeren. Per slot van rekening is de leerling van nu de vrijwilliger van de toekomst.”20 
 
Het gemak waarmee jongeren de kassa konden bedienen (“van VMBO tot gymnasium, ze 
hadden het in één seconde door”) verbaasde veel WW collega's.21 Als de winkel verandert, 
verandert het vrijwilligersbestand ook. Wanneer het bestuur teveel uitgaat van de 
statusquo (het huidige vrijwilligersbestand zien als iets statisch, iets dat niet kan 
veranderen), dan zal er ook weinig veranderen.22 
 
 
d. past in het ondernemingsplan 
Gezien het in januari 2007 goedgekeurde 3-jarige ondernemingsplan,23 is de WW Boskoop 
van plan de lijn van 'verdere professionalisering' en 'specialisatie' door te zetten. De 
organisatie wordt complexer, er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de 
Landelijke Vereniging en de omzet stijgt. Geen van de medewerkers heeft meer een 
totaalbeeld van het gehele proces van inkoop, presentatie, verkoop en de overige 
faciliterende werkzaamheden hieromheen. Bij deze ontwikkeling kan KA meer helderheid 
aanbrengen.  
 
 
e. faciliteert correct voorraadbeheer en administratie 
Zoals het ondernemingsplan al verwoordt, is het beheer en de administratie van de 
voorraad problematisch.24 KA systemen bieden zonder uitzondering een goed pakket om 
ten alle tijde inzicht in de voorraad te hebben. Op deze wijze wordt voorkomen dat kennis 
van de voorraad bij een te kleine groep (of helemaal niet) aanwezig is. Bij centrale invoer 
van de voorraad worden ook automatisch de adviesprijzen in gevoerd. Indien deze niet 
veranderd worden, dan zal bij het scannen deze prijs in beeld verschijnen. Prijswijzigingen  
worden door FairSupport online doorgegeven, maar dit artikelenbestand staat los van de 
voorraad van de winkel. De autonomie van elke winkel blijft daardoor gewaarborgd. Elke 
prijs kan apart aangepast worden. Opvallend verschil tussen WK en BRS is dat de eerste 
ook de mogelijkheid biedt om aan alle producten van een producent een percentuele 
prijsverandering mee te geven. Deze functionaliteit is afwezig bij BRS, waar elk product 
afzonderlijk gewijzigd moet worden.25  
 Vooral bij uniforme voorraad (lees food) werken deze programma’s heel goed. Er kan 
aangegeven worden wat de minimum/maximum voorraad mag zijn van bijvoorbeeld 
koffie. Als deze kritische grens overschreden wordt, kun je bij BRS een besteladvies krijgen 

                                                 
19Wereldwinkel Boskoop: Ondernemingsplan 2007-2009, p. 7 
20http://www.samenlevenkunjeleren.nl/wat_is/, 2 februari 2008. 
21Hoe dit ingebed moet worden in de organisatie is een ander verhaal. Tijdens interviews in WW Den Bosch blijkt dit 

verschijnsel complexer dan het op het eerste oog schijnt. 
22 Opvallend is dat WW Woerden (die besloten heeft niet gaan automatiseren) de besluitvorming is begonnen op 

werknemersniveau. Alle andere WW’s (die wel automatiseerden) hebben het proces omgedraaid: eerst beslist 
bestuur over de te voeren lijn, en dan wordt er draagvlak gecreëerd). 

23Wereldwinkel Boskoop: Ondernemingsplan 2007-2009 
24Wereldwinkel Boskoop: Ondernemingsplan 2007-2009, p. 7 
25Dit kan per transactie gebeuren, zonder dat de prijzen van de voorraad ook veranderen. 
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die als leidraad bij de inkoop gebruikt kan worden. Ook WK werkt met bestellijsten: je 
kunt er voor zorgen dat elke keer wanneer er een pak koffie verkocht wordt, deze 
automatisch op een bestellijst terecht komt. Vervolgens kun je per importeur die lijsten 
uitprinten waarbij je direct ziet wat er de afgelopen tijd van die importeur verkocht is. Bij 
non-food werkt zoiets natuurlijk niet en zal de menselijke factor en intuïtie een grotere rol 
blijven spelen. Toch is ook hier met een gedetailleerde indeling in werelden en subgroepen 
wel sturing mogelijk. Stel dat een bepaalde categorie sierraden heel hard loopt voor 
Moederdag dan kan op basis van de voorraad afgezet tegen de omzet van deze categorie in 
dezelfde periode van vorig jaar, een accurate maximum/minimum voorraad bepaald 
worden. 
 
 
f. maakt 'sturen op cijfers' mogelijk 
Met een KA kan de invloed van lokale PR acties gemeten worden, kunnen vergelijkingen 
gemaakt worden met de omzet van een bepaald(e) product(groep) ten opzichte van andere 
winkels en kan het inkoopbeleid onderbouwd worden met cijfers.26 Ook beslissingen over 
openstellingstijden kunnen genomen worden aan de hand van de omzetcijfers: het KA 
systeem geeft namelijk het aantal transacties per uur.27 Het assortiment kan voortdurend 
aangepast worden aan de hand van de omzet: een te lage omzet per m2 kan leiden tot een 
beslissing te stoppen met dit product of het actief te promoten. Met een KA kan de 
inkoopgroep ook grotere risico’s nemen bij het inkopen of in consignatie nemen van dure 
producten. Je kunt namelijk precies registreren hoe lang dit in de winkel blijft staan en of 
er mogelijk een markt geschapen kan worden voor kunstnijverheid in de hogere 
prijscategorieëen.28 Een jaarlijks evenement als de kunstmarkt in Boskoop kan hiervoor de 
aanleiding zijn: gerichte inkoop, registratie van verkoop, gevolgd door de evaluatie.  
    Niettegenstaande het voorgaande is het uiteindelijk de bereidheid om werkelijk op deze 
manier naar winkelmanagement te kijken, die cruciaal is bij de beslissing om wel of niet te 
automatiseren. Het is een lange weg voordat dit idee daadwerkelijk overgenomen wordt 
door een organisatie en op alle niveaus de kassadata ook echt als leidend voor beslissingen 
genomen wordt.29  
 

 

                                                 
26 WW Meppel doet bijvoorbeeld de leren tassen helemaal uit de voorraad omdat ze alleen verkocht werden tijdens de 

uitverkoop. 
27 BRS geeft deze functie nu al. Bij WK is deze functionaliteit binnenkort ook (weer) zichtbaar. 
28 Zie bijvoorbeeld Wetenschapswinkel Wageningen, Fair Trade in Ede: markt en positie van de wereldwinkel, 2007 

http://documents.plant.wur.nl/wewi/231.pdf 
29 WW Meppel noemde dat er zo ongeveer na 3 jaren enig enthousiasme ontstaat bij inkoop om ook daadwerkelijk aan 

de slag te gaan met de cijfers. De studie van Microsoft (Dion, James E., The Effects of POS Implementation and 
Retail Technology on Sales and Profitability for Small to Mid Sized Retailers, 2003, p. 2.) laat zien dat niet alleen de 
technologie maar vooral ook de investering in training de sleutel is tot kassa-automatisering. 
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5 Haalbaarheid 
 
 
5a Obstakels 
 
 
Het is lastig aan te geven of een kassaautomatisering zinnig is voor een winkel met een 
omzet als die van Boskoop. Karin Govaert van FairSupport geeft een grens aan van 2000 
euro omzet per maand waaronder het niet zinvol zou zijn om dit systeem aan te schaffen, 
andere bronnen voor de profit sector houden het op maximaal 1-2% van de omzet te 
besteden aan KA. Alle winkels die benaderd zijn hadden een veel grotere omzet dan 
WWBoskoop (gemiddeld 250.000, de laagste 100.000). Den Bosch en Breda zijn beide in 
ver gevorderd stadium van een soft franchise consctructie met FairSupport (vast 
assortiment tegen lage prijzen, meer sturing, KA verplicht). Binnen het WW segment met 
een omzet vergelijkbaar met die van Boskoop (tot 70.000) is KA eerder uitzondering dan 
regel. Uitgaande van een brutowinstpercentage van ongeveer 25% zou WW een stijging van 
6000 euro omzet moeten realiseren om een geschatte kostenpost van jaarlijks 1500 euro 
voor automatisering goed te maken. De invloed van een efficiënter winkelmanagement is 
moeilijk te kwantificeren voor een kleine winkel als WW Boskoop en het is daarom veiliger 
om omzetstijging niet als doorslaggevend te zien bij de keuze voor wel of geen 
automatisering.30 
 Tegenover de grote voordelen van KA staan ook een aantal bezwaren. De belangrijkste zijn: 
1) de financiele kosten van aanschaf en onderhoud; 2) kosten in termen van tijd en 
menskracht 3)  een mogelijk gebrek aan expertise binnen de organisatie 4) gebrek aan 
winkel ruimte 
 
 
1) kosten eerste vijf jaar 
Om een enigszins eerlijke vergelijking te kunnen maken tussen de producten Wereldkassa 
en BlueRetail, moet niet alleen de aanschaf maar ook de kosten op langere duur 
meergenomen worden (zie tabel 1). Er zijn nog wel wat  kosten te verwachten waarvan de 
grootte vooralsnog onduidelijk is zoals opleidingskosten voor een systeembeheerder,  
ADSL- aansluiting en/of ISDN, eventueel gekoppeld aan voip (internet + bellen).31 Alles bij 
elkaar kunnen deze posten oplopen tot meer dan 100 Euro per maand. Ook een LVWW 
abonnement op de Wereldwinkel Kassa Service (WKS)  moet afzonderlijk betaald worden. 
Het Centraal Artikelbestand (CAB) wordt online verstuurd en automatische geimporteerd 
voor WW's die BRS draaien, maar voor WK gebruikers moet dit in de vorm van 
tekstbestand gezonden worden. Volgens mondelinge toezeggingen is dat gratis, maar er 
bestaat een mogelijkheid dat dit 300 euro per jaar gaat kosten.  
 Ook de hardware is een onzekere post. Ongeveer de helft van de WW’s die ik gesproken 
heb, gaven uitdrukkelijk aan dat locale aanschaf van de hardware de voorkeur verdient 
boven levering via de BRS leverancier. Kleinschaligheid en het hebben van een directe 
relatie komt de on-site service ten goede. Mogelijk is er bij een plaatselijke collega-

                                                 
30 Interessante gegevens van Microsoft over het effect van KA software op omzet: na 6 maanden is er minimaal 5 % 

omzetstijging, 2% daling in kosten, 8% stijging van winstmarge resulterend in een stijging van 6% netto winst 
(Dion, James E., The Effects of POS Implementation and Retail Technology on Sales and Profitability for Small to 
Mid Sized Retailers, 2003, p. 2.). Een kleine ondernemer is een winkel die minder dan 10 miljoen dollar (!) omzet 
heeft. Toch wil ik benadrukken dat het wel waarschijnlijk is dat de omzet zal stijgen: de omzetprognose voor WW 
Boskoop van de LVWW is geraamd tussen 70.000 en 176.000 euro (email correspondentie Peter van Mersbergen 
aan Yvonne van Sprang, 31 augustus 2005). 

31 Gezien de grootte van de bestanden waarmee gewerkt gaat worden en het feit dat er mogelijk via internet 
gecommuniceerd gaat worden met de kassacomputer, moet het bestuur er niet van uit gaan dat de goedkoopste 
ADSL-provider ook voldoet aan de wensen van WW Boskoop. 
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ondernemer ook meer begrip voor het feit dat met een geopende winkel problemen met de 
kassa-computer per definitie zeer urgent zijn.32 Een serviceabonnement waarin er voorzien 
wordt in deze spoedeisende hulp levert natuurlijk wel weer een kostenpost op. 

Indien het bestuur ingaat op de BRS aanbieding en de hardware ook door hen laat 
leveren, dan moet er kritisch gekeken worden naar de lijst benodigdheden. Veel winkels 
hebben bijvoorbeeld geen aparte zebra-printer nodig (om barcodes te printen) omdat ze de 
standaard meegeleverde barcodes van de leveranciers gebruiken. Vanzelfsprekend kun je 
hiervoor ook gewone printer gebruiken.  

Hoewel er een aanzienlijk verschil in kosten van beide programma’s te zien is, moet 
dit niet leidinggevend zijn. De werkelijke kosten zijn niet per se materieel. Geld 
geïnvesteerd in KA levert veel op aan expertise en een veranderende houding ten opzichte 
van ondernemen. Zelfs als het systeem niet naar behoren functioneert, is dit geld niet 
weggegooid. Het overschakelen van het ene KA systeem naar het andere blijft mogelijk, 
maar wordt door sommige WW’s als waarschijnlijk lastig ervaren.33  
 
 

 BlueRetail Wereldkassa 

Software 0 900 

hardware* 2500 2500 

Abonnement +  servic  p/jaar ** 1006 90 

Installatie/instructie (12 uur) 1370 580 

Totaal (in periode van 5 jaar)  8900 4430 

Tabel 1 Kosten  kassa-automatisering per vijf jaar (geschatte afschrijvingsperiode voor 
computerhardware) op basis van één pc, inclusief BTW 
* geschat op basis van benodigdheden zoals gemeld in folder Wereldwinkel Kassa Aanbieding 
** NB: het betreft hier een kalenderjaar.  Indien WW Boskoop de BRS aanschaft in oktober 2008  dan betaalt de winkel 
de volledige prijs voor de resterende 2 maanden. 

 
 
 
2) tijd en menskracht 
De hoeveelheid werk in de eerste maanden moet niet onderschat worden. Invoer van 
producten met codes,34 het leren omgaan met het systeem en mogelijke tijdrovende 
storingen zullen in de aanlooptijd een sfeer van frustratie en onbehagen kunnen creëren. 
Ook het punctueel leren werken met het systeem kost tijd. Gelet op ervaringen van andere 
WW's valt te verwachten dat de technische kant van het omgaan met KA systeem, zeker in 
het begin, op weerstand zal stuiten. Hoewel het systeem relatief eenvoudig is, en de 
toetsenborden gebruiksvriendelijk, zal met de huidige winkelbeurt frequentie (1x per twee 
weken) waarschijnlijk te weinig routine opgebouwd worden om er soepel mee te kunnen 
werken. In deze context zou het bestuur zich moeten beraden om de taken in de winkel 
verder te specialiseren zodat medewerkers die voor (uitsluitend) winkelbeurten kiezen, dit 
ook frequenter kunnen doen. Deze trend is waarneembaar onder alle door mij bezochte 
winkels.35 
                                                 
32 Er zijn positieve geluiden over de RDS helpdesk. Er is de mogelijkheid om de kassa online ‘over te nemen’ en 

softwareproblemen van geopende winkels hebben topprioriteit (interview WW Den Bosch, 8 februari 2008). Voor 
hardware problemen bij BRS geldt een 12 maanden garantie. 

33Interview WW Den Bosch. Dit lijkt in tegenstelling met de ervaring van andere WW’s die melden dat juist de grootste 
overgang is van gewone kassa naar KA, ongeacht welk systeem.  

34Overigens lijkt de noodzaak tot handmatige invoer van (nog) niet-geregistreerde producten in rap tempo af te nemen. 
WW Den Bosch doet het zelfs helemaal niet meer (ze mailen FS die het product vaak snel invoert in het Centrale 
Artikelen Bestand). Gevaar van handmatige invoer is mogelijke doublure: het product is bekend onder twee codes. 

35Geen der winkels door mij benaderd heeft een frequentie van minder dan een maal per week. WW Den Bosch zal 
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 Opvallend is dat het omgaan met zowel BRS als WK tijdens de participerende participatie 
in de winkels niet helemaal vlekkeloos ging. Slechts de medewerkers die de Newway kassa 
in Gouda bedienden werkten accuraat en bijna foutloos. De conclusie dat de 
eerstgenoemde systemen dus niet gebruiksvriendelijk zouden zijn is echter niet valide: om 
hier meer over te kunnen zeggen zou een langduriger observatie plaats moeten vinden en 
een vergelijking gemaakt moeten worden tussen medewerkers die evenveel ervaring met 
een bepaald KA systeem hebben (Gouda draait al veel langer Newway dan de winkels met 
BRS of WK). In vrijwel alle gevallen waren de 'fouten' van de medewerkers terug te voeren 
op onbegrip van basale Windows functies en niet op onduidelijke programmatuur.  
 In een aantal door mij bezochte winkels zijn er medewerkers die het systeem uiteindelijk 
toch niet voldoende beheersten om zelfstandig een winkelbeurt te draaien. Dit kon in alle 
gevallen intern opgelost worden door bijvoorbeeld de persoon in kwestie mee te laten 
draaien met iemand die het systeem wel onder controle had. Alle betrokkenen gaven aan 
dat er op den duur geen plaats is voor iemand die niet om kan gaan met een KA systeem.36  
 
 
3) gebrek aan expertise binnen organisatie 
Zonder uitzondering hadden de WW's die een KA hadden, een actieve computergroep 
waarvan de leden vaak ook beroepsmatig bij de ICT sector betrokken waren. De winkel die 
gezien omzet al lang een KA zou moeten hebben (Alphen a/d Rijn) is ook degene die 
weinig expertise binnen de organisatie heeft (er lijkt oorzakelijk verband te bestaan tussen 
die beide gegevens).37 WW Boskoop zou dus moeten inventariseren welke expertise er in 
huis is op het gebied van systeembeheer. Mocht dit onvoldoende zijn dan kan een 
mogelijke oplossing  gevonden worden door actief te gaan werven voor de vacature van 
systeembeheerder. 
 
 
4) gebrek aan ruimte voor tweede computer 
Een van de opvallende resultaten van dit onderzoek is de unanieme overtuiging van 
geautomatiseerde wereldwinkeliers dat een tweede pc op locatie onmisbaar is. Alle 
bezochte winkels hebben substantieel meer kantoor-en opslagruimte dan WW Boskoop; 
ruimte die zij gebruiken voor het plaatsen van een kantoorcomputer. Voor en ook de eerste 
tijd na installatie van KA software wordt deze computer ook gebruikt om medewerkers te 
laten oefenen met de functies. Software kan weliswaar makkelijk geïnstalleerd worden 
(tegen meerprijs) op een andere computer (van bijvoorbeeld de penningmeester), maar 
actuele data moet in dat geval meestal fysiek opgehaald worden met een USB-stick van de 
winkelcomputer. In het geval er een nieuwe pallet met ingekochte voorraad aangekomen 
is, kan het invoeren van nieuwe prijzen, en het bijwerken van de voorraadadministratie 
uitsluitend gebeuren tijdens sluitingstijden van de winkel. Dit lijkt een enorme druk te 
gaan leggen op de personen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Het gevaar is groot dat er 
in dat geval toch verkocht gaat worden uit de ongeregistreerde voorraad, met alle gevolgen 
van datavervuiling.  
 Dit gegeven (onmogelijkheid om tweede pc te plaatsen in ons winkelpand) zal 
meegenomen moeten worden bij de onderhandelingen met leveranciers van KA. BRS 
schijnt een extra module te leveren voor 100 euro waarmee een externe computer kan 
inbellen in de kassa-computer, maar of dit ook kan wanneer het kassaprogramma draait is 

                                                                                                                                                                  
binnenkort deze frequentie zelfs opvoeren. 

36 Toch gaven ook verschillende besturen te kennen dat de verwachte problemen en weerstand ten opzichte van KA 
veel groter waren dan de uiteindelijk geconstateerde onwil en onvermogen ermee om te gaan. Slechts in twee 
gevallen zijn er daadwerkelijk mensen opgestapt. 

37 Met zoveel woorden komt het gebrek aan expertise als belangrijkste blokkade voor automatisering naar voren tijdens 
het interview met WW Bodegraven.  
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(nog) onduidelijk.38 Bij WK lijkt er ook ruimte om iets dergelijks te ontwikkelen in de 
volgende versies, maar concrete beslissingen en afspraken zijn er nog niet. Er kan wel 
verbinding gemaakt worden met de kassa-computer via een programmaatje als CrossLoop; 
hiervoor moet er een unieke code doorgebeld worden om de verbinding te authoriseren.  
Dit houdt in dat er iemand in de winkel aanwezig moet zijn. Er is ook een mogelijkheid om 
twee computers als een hoofd- en nevenvestiging te koppelen. Een voorbeeld hiervan zijn 
de WW's Voorburg/Leidschendam.39 
 
 
 
5b Effecten op organisatie 
 
Ten slotte zal rekening gehouden moeten worden met de noodzaak om voldoende 
draagvlak te creëren binnen de organisatie. Om optimaal gebruik te kunnen maken van KA 
dienen medewerkers blijvend gemotiveerd en geschoold te worden. Veel van de verwachte 
voordelen (voorraadbeheer, meer inzicht in verkoopcijfers etc.) zijn niet te vertalen in 
zichtbare en aansprekende resultaten. Het is mogelijk dat medewerkers de organisatie 
gaan verlaten omdat ze het niet zien zitten met dit systeem te moeten leren omgaan. 
Daarom moet er duidelijkheid komen over de mate waarin de WW Boskoop 
professionalisering wil doorvoeren, en wat daarvan de kosten mogen zijn. De landelijke lijn 
hoeft daarin niet direct maatgevend te zijn. De redenen voor het bestuur om niet over te 
gaan tot het aanstellen van een winkelcoördinator zijn, vrijwel onverkort, ook geldig voor 
de persoon die verantwoordelijk wordt voor de KA.40. Indien niet goed ingebed of gedragen 
door bestuur en organisatie kan automatisering leiden tot: 1) een ongewenste ervaring van 
hiërarchie, 2) angst dat de autonomie van de commissies gevaar loopt 3) te grote 
afhankelijkheid van een persoon/commissie. 

 

                                                 
38 Interview WW  Meppel. Het lijkt zinvol om na installatie van de BRS (maart 2008) WW Meppel specifiek te 

bevragen op dit punt. 
39 Zie verder http://www.tekstenuitleg.net/artikelen/computer_beheren_op_afstand/1 
40Yvonne van Sprang & Mary van Nierkerk, Advies inzake het wel/niet aanstellen van een winkelcoordinator 



 16 

6 Aanbevelingen 
 
 
Concluderend kan gesteld worden dat de ‘softe’ aspecten van een bedrijfsorganisatie 
(mensen, motivatie, expertise, cultuur) van veel groter belang zijn op het 
winkelmanagement dan de ‘harde’ kant waaronder de gebruikte kassasystemen vallen. KA 
is geen magisch wondermiddel en een aantal van de te behalen voordelen van KA kunnen 
ook gerealiseerd worden met een professionelere groepenkassa (met bijv. de mogelijkheid 
voor backups, meer groepen, logo en naam van de winkel op de bon etc.). Problemen van 
winkeldochters kunnen opgelost worden met bijvoorbeeld een letter codering (bv. A voor 
januari, B voor februari etc.).  Zo heb je in ieder geval een overzicht van 26 maanden en 
kun je makkelijk beslissen welke producten in de uitverkoop moeten. In alle 
geautomatiseerde winkels wordt benadrukt dat het gevoel, intuïtie bij inkoop toch een rol 
blijven spelen. Ook moet het bestuur goed kijken naar de vagere kosten in termen van tijd, 
extra werk, effecten op de organisatie, motivatie en discipline. Het zijn deze, moeilijk te 
voorspellen, posten die in mijn optiek van groter belang zullen zijn voor het welslagen van 
KA dan de heldere kosten van materiaal (geraamd op 900-1800 euro per jaar). 
 
Op basis van deze eerste inventarisatie lijkt het zinvol dat het bestuur: 

- een beslissing neemt over wel of niet verder gaan met de mogelijkheden van KA te 
onderzoeken. Deze beslissing is van veel groter belang dan de keuze voor een 
specifiek systeem, zoals vrijwel alle interviews bevestigen. Belangrijke vraag vooraf 
is: kan het bestuur voldoende draagvlak creëren? 

 
Indien deze beslissing positief uitvalt dan dient er: 

- een KA commissie in het leven geroepen te worden waarin in ieder geval een 
doorsnee gebruiker met weinig computerervaring moet meedraaien, een inkoper en 
een 'analist' (iemand die het leuk vindt om de rapportages te maken op basis van de 
omzetcijfers). Ook zal deze commissie in het ideale geval gebruik moeten maken van 
de expertise van collega WW’s, zowel zij die in dezelfde besluitvormingsfase zitten 
(m.n. Waddinxveen & Alphen a/d Rijn) of al verder zijn.  

- een vergelijking te komen van de beschikbare programma's (in ieder geval 
Wereldkassa en BlueRetail) op een aantal punten die voor WW Boskoop van 
doorslaggevend belang zijn. Vragen die men zich kan stellen zijn bijvoorbeeld:  
willen we de inkoopadministratie ook geautomatiseerd? Moet de PIN gekoppeld 
kunnen worden? Gaan we productinformatie actief digitaliseren voor een betere 
dienstverlening? Welke exportlijsten zijn van belang? Gaan we een tweede pc 
aanschaffen (laptop?) of steken we in op ‘besturing op afstand’? 

- een keuze gemaakt te worden tussen de verschillende programma’s 
- een inventarisatie van de beschikbare knowhow op het gebied van automatisering. 

Eventueel actief werven onder partners, kennissen en andere connecties. 
- een beslissing genomen te worden waar de hardware aangeschaft dient te worden 
- een KA systeem aangeschaft te worden vóór 9 juli 2008 

 
Indien deze beslissing negatief uitpakt dan kan onafhankelijk hiervan nog wel onderzocht 
worden of: 

- automatisering van betalingen wenselijk is 
-  er een geavanceerdere groepenkassa moet komen 


