
 ☐ Wat zijn de nieuwe technische en 
functionele eisen waaraan het systeem 
moet voldoen om uw businesscase te 
ondersteunen?

 ☐ Wat zijn de belangrijkste bedrijfsfuncties 
en -processen die onveranderd door 
moeten kunnen gaan? Is er bijvoorbeeld 
een noodzakelijke goedkeuringsflow of 
integratie met een bestaand systeem? 

PRO TIP: Zorg ervoor dat u 
belangrijkste bedrijfseisen 
onderscheidt van ingebakken 
gewoonten die eigenlijk geen duidelijk 
bedrijfsdoel dienen. 

 ☐ Stel een RFP op waarin u leveranciers 
niet alleen algemene functionele vragen 
stelt, maar ook informeert naar hun 
mogelijkheden voor al deze kritieke 
eisen.

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK:  
een stap-voor-stap-gids 
voor het vervangen van 
uw LMS
Vindt u het de hoogste tijd om uw 
leermanagementsysteem (LMS) opnieuw 
te beoordelen? U bent niet de enige! Het 
bedrijfsleven verandert in rap tempo en het 
landschap van leertechnologieën is volop in 
ontwikkeling. Uit recent onderzoek van de 
Brandon Hall Group blijkt dat maar liefst 44% van 
de organisaties van plan is om haar bestaande 
leermanagementsysteem te vervangen.

Er komt heel wat kijken bij het vervangen van 
uw LMS, maar laat u niet ontmoedigen. Deze 
handige checklist begeleidt u door iedere 
fase van het LMS-vervangingsproces: van 
het opstellen van de businesscase tot de 
implementatie. Deze praktische stappen en 
belangrijke aandachtspunten helpen u al een 
aardig eind op weg in uw zoektocht naar een 
nieuwe LMS die beter aansluit op de behoeften 
van uw organisatie en zorgen voor een soepele 
en succesvolle overgang.

 ☐ Waarom bent u op zoek naar een nieuwe 
LMS?

 ☐ Welke bedrijfsresultaten hoopt u te 
behalen met een nieuw systeem?

1

2

Het opstellen van 
de businesscase

Identificeer de 
belangrijkste eisen aan 
een nieuw systeem

 ☐ Maak een lijst met leveranciers die u wilt 
vragen om een voorstel in te dienen.

 ☐ Stel een selectieteam samen en bepaal 
wie bevoegd is om het definitieve besluit 
te nemen.

 ☐ Beoordeel de reacties op uw RFP en 
nodig circa drie leveranciers uit om hun 
platform te demonstreren.

3 Stel een zorgvuldig 
selectieproces op.

TIP SHEET



Een effectieve LMS zorgt voor betrokkenheid onder 
uw personeel, vermindert trainingskosten en verbetert 
vaardigheden om de productiviteit te optimaliseren. Als 
uw systeem deze voordelen niet biedt, is het wellicht 
tijd om uw opties te heroverwegen. 

We maken het u 
gemakkelijk: zet de 
volgende stap en start 
met het in kaart brengen 
van uw kritieke eisen. 
Download het Request for Proposal-sjabloon van Saba 
voor een geïntegreerd talentmanagementsysteem 
vandaag nog en breng de LMS-mogelijkheden die 
belangrijk zijn voor uw organisatie in kaart.

 

   

 
DOWNLOAD HET RFP-SJABLOON NU

Saba Learning helpt u bij het implementeren van moderne 
leertechnieken en verhoogt de betrokkenheid van uw 
personeel bij een gezamenlijke, blended learning-ervaring. 
Daarnaast ondersteunt Saba Learning u bij de ontwikkeling 
van impactvolle leerprogramma’s die bijdragen aan betere 
bedrijfsresultaten. Kijk op www.saba.com voor meer informatie.

 ☐ Creëer een gescripte demo op basis van 
de door u vastgestelde kritieke eisen 
en vraag leveranciers om erdoorheen te 
lopen tijdens hun presentatie. 

PRO TIP: Zorg ervoor dat de scripts zijn 
gericht op kritieke bedrijfsresultaten  
en -acties. Dit geeft de leverancier  
de kans om te laten zien hoe zijn 
systeem aansluit op uw behoeften  
in plaats van slechts een beeld te 
geven van uw huidige of ideale 
situatie. Wellicht wordt u verrast met 
een hele creatieve oplossing waar u 
het bestaan niet van wist. 

 ☐ Bepaal hoe u de demo’s beoordeelt en 
welke aspecten zwaarder wegen.

 ☐ Reserveer tijd om aanvullende vragen 
aan de leveranciers te stellen.

4 Stel de juiste  
vragen aan uw 
leveranciers

 ☐ Vraag leveranciers welke hulp 
ze u zullen bieden tijdens het 
implementatieproces.  

PRO TIP: Het implementeren van 
een nieuw systeem is veel meer dan 
gegevens overzetten van A naar B. 
Een ervaren technologiepartner hoort 
u te helpen uw nieuwe LMS zo goed 
mogelijk in te zetten om de vooraf 
vastgestelde bedrijfsresultaten te 
behalen. 

 ☐ Neem verandermanagement op in uw 
projectplannen, zodat uw nieuwe LMS 
snel gebruiksklaar is.

5 Laat implementatie en 
verandermanagement 
meewegen in uw 
besluit
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