
 

 

 
Beste voorzitters en wedstrijdsecretarissen, 

Vorig jaar hebben we aangekondigd de toekomst van eRugby te onderzoeken. Hier waren twee 

belangrijke redenen voor: de gebruiksvriendelijkheid van eRugby en de risico’s die we zien door het 

werken met een kleine leverancier. Graag geven wij u een toelichting op de laatste stand van zaken. 

Wat zijn de uitgangspunten? 

Voor de vervanging van het systeem hebben we een aantal uitgangspunten gedefinieerd. Deze zijn: 

• Betere gebruikerservaring 

We willen we het gebruiksgemak van het systeem op meerdere punten verbeteren. We 

denken hierbij onder andere aan een verbeterde functionaliteit, betere rapportages voor het 

bondsbureau en een verbeterde interface zodat het makkelijker wordt om het systeem via 

bijvoorbeeld een mobiele telefoon te gebruiken.  

• Meenemen van alle leveranciersaspecten 

Bij het maken van een keuze voor het nieuwe systeem nemen we niet alleen de look-and-

feel van het product mee maar kijken we naar alle aspecten, zoals commerciële propositie, 

voorgesteld projectplan, technische aspecten, schaalgrootte van de leverancier, ervaring e.d. 

• Gebruik kennis van leveranciers 

We geloven dat we niet zelf het wiel moeten uitvinden maar zoveel mogelijk de kennis van 

leveranciers moeten gebruiken. Waar mogelijk (her)gebruiken we functionaliteit die andere 

sportbonden en verenigingen ook al gebruiken. 

• Gebruik van de kennis bij de verenigingen 

Er zit veel kennis en ervaring bij de verenigingen. We willen deze uitdrukkelijk meenemen in 

dit traject. 

 

Wat hebben we in de tussentijd gedaan? 

Zoals ook gemeld op de afgelopen ALV van Rugby Nederland hebben we de afgelopen maanden 

meerdere referentiebezoeken afgelegd bij andere sportbonden om te kijken hoe zij hun 

administratie hebben ingericht en om een eventuele samenwerking te bespreken. Hiernaast heeft 

Rugby Nederland contact gelegd met verschillende leveranciers.  

Het bleek dat er een aantal belangrijke ontwikkelingen waren die impact hadden op het verloop: 

meerdere aanbieders hadden een verschuiving in focus of waren bezig met nieuwe 

samenwerkingsverbanden wat een onzekere situatie opleverde. Daarnaast speelde een voor Rugby 

Nederland mogelijk interessant aanbestedingstraject bij Nederland Sport, waar er geprofiteerd zou 

kunnen worden van een subsidie van VWS. Het was logisch deze ontwikkelingen af te wachten 

voordat we de keuze voor een nieuw systeem konden maken. 

Hoe betrekken we de verenigingen actief? 

We zullen we de verenigingen op de volgende manieren betrekken: 

• Validatie keuze  

We zullen met een representatie uit de  groep gebruikers de keuze en het initiële pakket van 

eisen en wensen valideren voordat we het werk daadwerkelijk aanbesteden. We willen 

hiermee borgen dat de keuze van Rugby Nederland ook aansluit bij de verwachtingen van de 

leden. 



 

 

 

• Gebruikersplatform 

Minimaal voor de duur van de implementatie zullen we een gebruikersplatform 

samenstellen. Dit gebruikersplatform gebruiken we voor advies, als klankbord en het 

inhoudelijk valideren van de inrichting. We vragen hierbij aan u om binnen uw gelederen te 

kijken naar personen die de ledenadministratie op dit moment doen en/of veel te maken 

hebben met eRugby die in dit platform zitting willen nemen. De tijdsbesteding hiervoor zal 

enkele uren per maand vragen. Mocht u iemand in gedachten hebben dan willen wij u 

vragen contact op te nemen via het emailadres erugby@rugby.nl. 

 

Wat is het tijdspad? 

Samen met de leverancier zullen we kijken naar welke scenario’s haalbaar en praktisch zijn. In 

overleg met het gebruikersplatform zullen we kijken hoe we de overgang naar het nieuwe systeem 

zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen. We verwachten u vroeg in het project meer duidelijkheid 

te kunnen geven over het geplande tijdspad. 

Hoe houden we u op de hoogte? 

De implementatie van een nieuw systeem heeft naast een grote impact op het bondsbureau ook 

gevolgen voor de verenigingen. We willen u daarom goed op de hoogte houden van alle belangrijke 

ontwikkelingen. We zullen hiervoor de nieuwsbrief en de website gebruiken. Hiernaast zullen wij u 

op de komende ALV bijpraten. 

Wat zijn de vervolgstappen? 

De komende weken zullen we gebruiken voor het valideren van de gemaakte keuze en het 

samenstellen van het gebruikersplatform. We verwachten dat we, kort na de validatie, ook 

daadwerkelijk kunnen starten met de implementatie.  

Heeft u verder vragen? 

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via erugby@rugby.nl. 

 

Namens Rugby Nederland, 

 

Andrew Meredith 

 
 


