
Inleiding

De invoering van de euro beïnvloedt de meeste onderne-
mingen meer dan men op het eerste gezicht zou denken
en confronteert het management met vaak onverwachte
vragen. Met een gestructureerde aanpak kan een beeld
van de consequenties van de komst van de euro worden
verkregen.
KPMG heeft op basis van ruime praktijkervaring de
euroanalyse ontwikkeld die de gevolgen van de euro
voor organisaties in kaart brengt.
Dit artikel beschrijft de drie fasen in de euroanalyse,
waarbij met name aan de tweede fase, de blauwdrukfa-
se, aandacht wordt gegeven.

Drie fasen

Toen enkele jaren geleden bekend werd dat er een
gemeenschappelijke Europese munt zou komen, was dat
voor weinig organisaties een reden tot bezorgdheid.
Afgezien van enkele specialistische activiteiten die over-
duidelijk hun bestaansrecht zouden verliezen, zoals de
valutahandel en geldwisselactiviteiten, bleef het verder
immers business as usual. Men schoof het probleem
door naar de IT-afdeling, die in alle systemen te zijner
tijd de guldens even door euro’s moest vervangen, en
wachtte af.
Inmiddels is wel duidelijk dat het allemaal wat
ingewikkelder ligt. De gevolgen van de invoe-
ring van de euro zijn veel ingrijpender dan
men in de meeste organisaties gedacht had. De
euro is niet alleen een IT- of systeemprobleem,
maar een vraagstuk dat vele facetten in een
organisatie raakt. Deze facetten zijn te onder-
scheiden in opleiding, interne en externe com-
municatie en de bedrijfsvoering zelf. Onder dit
laatste punt worden de gebruikte formulieren,
contracten en procedures verstaan die aange-
past dienen te worden.
De aanpak van de door KPMG ontwikkelde
euroanalyse bestaat uit drie fasen:
1 de fase van strategische keuzen;
2 de blauwdrukfase;
3 de implementatiefase.

Figuur 1 schetst de euroanalyse. Door het eurotraject te
beginnen met een strategische fase waarin de uitvoering
van het eurotraject onder centraal geformuleerd beleid
plaatsvindt, wordt een gedecentraliseerde en gefragmen-
teerde aanpak vermeden. De strategische keuzen geven
richting aan de blauwdrukfase, die wordt gevolgd door
de implementatiefase.

Alleen op basis van strategische uitgangspunten is het
eurovraagstuk goed aan te pakken. Daarom wordt,
voordat wordt ingegaan op de blauwdrukfase, kort de
strategische fase belicht waarmee elk eurotraject zou
moeten beginnen.

Fase 1: Strategische keuzen

Zoals in de inleiding reeds gesteld, is het van groot
belang het eurovraagstuk vanuit organisatorisch per-
spectief te benaderen. Leidend in het gehele traject die-
nen de uitgangspunten te zijn die de organisatie vaststelt
ten aanzien van de betekenis van de euro voor de orga-
nisatie. In een vroegtijdig stadium van het eurotraject
moet daarom een set van uitgangspunten worden vast-
gesteld die onder meer ingaan op: het ambitieniveau van
de organisatie ten aanzien van de euro, het gedrag van
de organisatie gedurende de diverse fasen van de invoe-
ringsperiode, het overgangsmoment van gulden naar
euro en de communicatie naar externe partijen. Deze
punten worden hierna kort toegelicht.
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Het ambitieniveau van de organisatie ten aanzien
van de euro

Een organisatie kan uitgaan van een minimum-ambitie-
niveau waarbij zij het eurotraject defensief benadert. Dit
zou kunnen betekenen dat alleen de huidige producten
straks in euro gevoerd moeten kunnen worden. Een
organisatie kan echter ook kiezen voor een maximum-
ambitieniveau waarbij zij zichzelf als eurobank, euro-
verzekeraar of eurodetaillist wil positioneren. Dit heeft
uiteraard belangrijke consequenties en een organisatie
zal daarom nu al moeten nadenken over europroducten.

Het gedrag van de organisatie gedurende de
diverse fasen van de invoeringsperiode

Een organisatie kan gedurende de overgangsperiode van
1 januari 1999 tot uiterlijk 1 juli 2002 in feite zelf bepa-
len wanneer zij – activiteiten binnen – haar bedrijfsvoe-
ring in euro laat plaatsvinden. Welke activiteiten op
welk moment alleen nog in euro plaatsvinden of welke
activiteiten tijdelijk in gulden én euro plaatsvinden, is
een belangrijke keuze in het eurotraject.

Het overgangsmoment van gulden naar euro

Dit overgangsmoment betekent het vervangen van de
gulden als basisvaluta in systemen, op standaardformu-
lieren, in contracten, op prijslijsten, etc. Dit overgangs-
moment kan vallen tussen de datum waarop de euro als
giraal betaalmiddel is ingevoerd (1 januari 1999) en het
tijdstip waarop de gulden als wettig betaalmiddel wordt
afgeschaft (uiterlijk 1 juli 2002).

De communicatie naar externe partijen

Onder externe partijen worden verstaan klanten, leve-
ranciers, de overheid, toezichthoudende instanties, en
alle overige externe relaties waarmee de organisatie een
relatie onderhoudt. De wensen van de klanten wegen bij-
voorbeeld zwaar mee bij het beantwoorden van de vraag
wanneer een organisatie overgaat op de euro. Een klant-
vriendelijke verzekeraar keert geen schadevergoedingen
uit in euro’s als zijn klanten nog schaden declareren in
guldens. Een bank zal haar klanten niet graag dwingen
hun guldensrekeningen in eurorekeningen om te zetten,
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maar de keerzijde hiervan is misschien dat zij een tijd
lang het dubbele aantal rekeningen moet administreren.
Wat te doen met de kosten die dat veroorzaakt? Naast
klantwensen zijn er wettelijke bepalingen en beperkin-
gen. Zolang de gulden en de euro wettelijke betaalmid-
delen zijn, moet de detailhandel met twee kassen wer-
ken. Dat betekent dat ook kasafstortingen in twee
valuta’s plaatsvinden. De banken zullen de detaillisten
vragen mee te werken aan een snelle invoering van de
euro door guldens te accepteren maar wisselgeld alleen
in euro’s terug te geven. Het gevolg is dat de detailhan-
del een tijd lang grote volumes aan kasgeld moet opne-
men (in euro’s) en afstorten (in guldens). Ook hier zijn
kosten mee gemoeid, waarover de winkeliers momenteel
met de banken onderhandelen. De resultaten hiervan
zijn weer van invloed op het tempo waarin bank en
detailhandel de overstap naar de euro kunnen maken.
De gevolgen van de euro verschillen per type organisa-
tie. In productiebedrijven zouden de gevolgen beperkt
kunnen blijven tot inkoop, verkoop en financiële admi-
nistratie, maar in de financiële dienstverlening grijpt de
euro diep in. Bestaande producten worden overbodig
(denk aan de al genoemde valutahandel en aan bepaal-
de hedging-producten), maar daar staat tegenover dat er
ruimte komt voor geheel nieuwe producten. Een bank of
verzekeraar kan de euro dus ook als kans benutten. Fun-
damentele strategische besluitvorming op het hoogste
managementniveau is hiervoor een voorwaarde.
Het is in de praktijk niet reëel te verwachten dat alle
strategische keuzen kunnen worden gemaakt voordat
men met de praktijk aan de gang gaat. KPMG adviseert
daarom een aanpak die bestaat uit denken, doen,
opnieuw denken en verder doen. Vorm een idee over de
grote lijnen, ga dan in de organisatie aan het werk, stel
vervolgens de oorspronkelijke ideeën bij, en maak dan
het traject af. Een uitgangspunt ten aanzien van de euro
zou bijvoorbeeld kunnen zijn ‘per 1-1-2000 wordt de
euro de basisvaluta in de organisatie’. Als men dan start
met het inventariseren van de impact van de euro op de
organisatie kunnen ten aanzien van dit uitgangspunt
enkele onderliggende vragen ontstaan. ‘Betekent dit dat
de gulden na 1-1-2000 niet meer voorkomt? Worden
alle contracten en voorwaarden vanaf die datum alleen
in euro opgesteld? Worden na 1-1-2000 alle manage-
mentrapportages alleen in euro opgesteld of tijdelijk in
twee valuta’s? Is de gulden na 1-1-2000 nog steeds een
transactievaluta in de systemen en hoe gaan we hiermee
om in single currency-systemen?’ Deze vragen laten zien
dat het oorspronkelijke idee over te gaan per 1-1-2000
op veel punten nader ingevuld dient te worden alvorens
de échte impact van de euro volledig duidelijk is. Boven-
staande illustreert het ‘denken-doen-denken en vervol-
gens weer doen’-proces.

Met een groot aantal acties en aanpassingen kan al
begonnen worden voordat alle details vastliggen: over-
leg met leveranciers, communicatieacties voor het perso-
neel, het ontwikkelen van noodzakelijke extra opleidin-
gen, en het analyseren van de bedrijfsprocessen.
Voordat begonnen kan worden aan het opstellen van
een compleet actieplan moet er echter een overzicht zijn
van alle consequenties die de euro heeft voor de organi-
satie. De blauwdrukfase levert zo’n overzicht en leidt tot
een bruikbare beschrijving van de noodzakelijke acties:
de implementatieagenda.

Voer de euroscan uit

Deze geeft aan voor
welke organisatie-
onderdelen een impact-
analyse noodzakelijk is

Voer de euro-impact-
analyse uit

Op basis van een 
analyse van producten
en processen worden
de organisatorische
consequenties van de 
euro in kaart gebracht

Maak de implementatie-
agenda's voor de 
gehéle organisatie

De implementatie-
agenda's van de ver-
schillende organisatie-
onderdelen worden tot
één agenda samen-
gevoegd

De blauwdruk voor verandering omvat drie stappen en
is een nadere invulling van de eurostrategie

Figuur 2.
Onderdelen
blauwdrukfase.



Fase 2: De blauwdrukfase

De tweede fase van de euroanalyse kan wel worden aan-
geduid als het echte eurotraject. In deze fase wordt in
detail de impact van de euro op de organisatie vastge-
steld. Deze impact kan worden onderscheiden in invloed
op de bedrijfsvoering, de geautomatiseerde systemen,
opleiding en externe en interne communicatie. In de
praktijk is reeds gebleken dat voor financiële instellingen
het uitvoeren van deze fase een majeure inspanning ver-
eist. Voor kleinere organisaties en organisaties waarvan
het primaire bedrijfsproces geen sterke invloed onder-
gaat zal deze inspanning minder zijn, echter de uitvoe-
ring mag niet worden onderschat. Een reële bedreiging
is dat het eurovraagstuk te veel op hoofdlijnen en op ver-
wachtingen en indrukken van enkele medewerkers is
gebaseerd. In dat geval wordt het vervaardigen van een
implementatieagenda en het uiteindelijk implementeren
van deze agenda ernstig bemoeilijkt.
De blauwdrukfase bestaat uit drie onderdelen die in
figuur 2 zijn weergegeven. Deze onderdelen, de euroscan,
de euro-impactanalyse en de implementatieagenda, wor-
den hieronder toegelicht.

Euroscan

De euroscan is een globale inventarisatie van de organi-
satieonderdelen die eurogevoelig zijn. Er wordt als het
ware een foto van de organisatie gemaakt waarop de
eurogevoelige activiteiten komen te staan. Bij een trans-
portorganisatie zouden dit bijvoorbeeld de activiteiten
op de financiële administratie kunnen zijn. Bij een ver-
zekeraar zijn dit nagenoeg alle bedrijfsactiviteiten.
KPMG gebruikt voor het uitvoeren van de euroscan een
aantal vragenlijsten die via een geautomatiseerd tool
worden verwerkt. Naast het signaleren van de euroge-
voelige activiteiten heeft de euroscan als doel het creëren
van eurobewustzijn bij de medewerkers.

Euro-impactanalyse

Voor die activiteiten die in de scan als eurogevoelig zijn
aangemerkt, wordt een gedetailleerde euro-impactanaly-
se uitgewerkt. De euro-impactanalyse is de belangrijkste
en meest bewerkelijke stap uit de blauwdrukfase. De
euro-impactanalyse bestaat uit vijf activiteiten die in
figuur 3 geschetst worden.

De stappen van de euro-impactanalyse worden hieron-
der nader toegelicht.

Stap 1. Identificeer producten en
totstandkomingsprocessen

De impactanalyse begint ermee dat voor elk eurogevoe-
lig onderdeel van de organisatie wordt bepaald welke
externe en interne producten er worden voortgebracht,
en via welke totstandkomingsprocessen dat geschiedt.
Door zowel interne als externe producten te definiëren
worden ook de interne bedrijfsprocessen meegenomen.
Voorbeelden hiervan zijn het product ‘Jaarrekening’,
bepaalde managementrapportages maar ook marketing-
gerelateerde producten en producten van facilitaire
zaken. Producten – en dat kunnen zowel bestaande als
nieuwe producten zijn – zijn dus leidend in de euro-
impactanalyse. De achterliggende gedachte is dat een

inventarisatie van alle producten automatisch ook alle
relevante processen identificeert. Deze aanpak geeft
bovendien de zekerheid dat de organisatie na de over-
gang op de euro nog steeds alle producten zal kunnen
aanbieden.

Het effect van deze stap verschilt afhankelijk van de
branche waarin de onderneming actief is. Binnen de
financiële dienstverlening blijkt veelal dat elk product
zijn eigen unieke processen heeft, waardoor de lijst van
processen enorm kan uitdijen. In een productiebedrijf of
een transportonderneming is het aantal verschillende
processen veel kleiner.
Zo kent een bank binnen haar productgroepen zoals be-
talingsverkeer (binnenlands, buitenlands en documen-
tair), rekening-courantfaciliteiten, FX, deposito’s en kre-
dieten vele verschijningsvormen. Binnen binnenlands
betalingsverkeer bijvoorbeeld telebankieren, spoed-
betalingen, girobetalingen, Chipknip- en pinbetalingen.
Maar ook kennen iedere productgroep en de daartoe
behorende verschijningsvormen weer meerdere proces-
sen. Om bij het voorbeeld van binnenlands betalings-
verkeer te blijven kan gedacht worden aan de processen
verkoop, offreren, administreren en beheer. Deze pro-
cessen dienen allemaal per product in kaart te worden
gebracht.
Voor een transportorganisatie kan slechts één product te
onderscheiden zijn, ‘het transport’. Van dit product
kunnen als eurogevoelige processen verkoop, contract
opstellen en factureren worden onderscheiden. Het mag
duidelijk zijn dat dit aanzienlijk eenvoudiger is.

Stap 2. Breng totstandkomingsprocessen in kaart
Elk totstandkomingsproces wordt op een geformaliseer-
de manier in kaart gebracht als een reeks van opvolgen-
de processtappen. Per stap wordt bepaald wat de beno-
digde invoerinformatie voor de stap is, welke informatie
die stap als uitvoer genereert, en welke systemen de uit-
voering van de stap ondersteunen. Uit deze gegevens
blijkt bij welke stappen valuta’s een rol spelen of koer-
sen worden gebruikt, kortom welke stappen ‘euroge-
voelig’ zijn. Figuur 4 schetst het procesoverzicht.
In de procesbeschrijvingen worden de activiteiten binnen
het proces beschreven en er wordt aangegeven wie de
activiteiten uitvoert en welke informatiestromen en sys-
temen hierbij ondersteunen. Op basis van het proces-
overzicht wordt aangegeven welke processtappen euro-
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gevoelig zijn en nadere analyse behoeven. Hiervoor is het
essentieel dat informatiestromen goed zijn aangegeven.
De informatiestroom verandert immers door de komst
van de euro en niet het proces zelf. Voor de eurogevoe-
lige stappen, hier aangegeven als lichte regels, wordt
daarna in detail de impact van de euro bepaald.

De reden om de processen in kaart te brengen, is dat pre-
cies aangegeven kan worden welke activiteiten en infor-
matiestromen bij een product horen. Overgaan op de
euro betekent in eerste instantie het europroof maken
van deze activiteiten en informatiestromen. De praktijk
leert dat deze stap minder bewerkelijk hoeft te zijn dan
op het eerste gezicht lijkt. Er kan immers gebruik wor-
den gemaakt van reeds aanwezige procesbeschrijvingen.
Daarnaast hoeven de procesoverzichten niet zeer gede-
tailleerd beschreven te worden. Uit ervaringen blijkt dat
deze stap een doorlooptijd kent van gemiddeld twee
weken.

Stap 3. Bepaal de impact van de euro
De euro-impactanalyse gaat verder met de eurogevoeli-
ge processtappen en systemen. Per processtap wordt nu
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in detail de impact van de euro bepaald, en daarna
wordt bekeken wat er in de perioden voor en na de
migratie moet gebeuren en welke keuzen dit oplevert.
Deze analyse vindt plaats door twee tabellen door te
lopen. De eerste tabel zoomt in op de eurogevoelige pro-
cesstap en de tweede tabel zoomt in op het ondersteu-
nende systeem. Figuur 5 schetst de inhoud van de twee
tabellen.

Als voorbeeld noemen we de processtap ‘Vaststellen van
de kosten voor betalingsverkeer’ voor elke individuele
cliënt bij een bank. Deze kosten zijn afhankelijk van
cliëntgegevens. Als ze alleen gebaseerd zijn op het aantal
transacties in een bepaalde periode, is dit invoergegeven
euro-onafhankelijk. Het systeem dat deze processtap uit-
voert, vergelijkt het aantal transacties met een vastgeleg-
de tarieftabel en leidt daaruit de kosten af. Deze tabel is
nu nog in guldens en moet worden vervangen door een
tabel in euro’s. Als dat gebeurd is, levert dat een uitvoer
in euro’s. De migratieperiode verdient hier extra aan-
dacht. Gedurende enkele jaren zullen er zowel guldens-
als eurorekeningen zijn. Herkent het systeem ook de
eurorekening van de cliënt? Blijft het de kosten in gul-
dens uitdrukken zolang de cliënt nog een guldensreke-
ning heeft, of gaat het vanaf een vast tijdstip voor ieder-
een de kosten in euro’s vaststellen? Het is duidelijk dat
er voor elke processtap vragen rijzen.

Deze methodiek werkt in alle bedrijfstakken. Het ver-
schil is dat in een sector als de detailhandel de nadruk
minder ligt op geautomatiseerde systemen en meer op de
menselijke factor. Het proces ‘Een contante betaling
afhandelen aan de kassa’ wordt bijvoorbeeld gecompli-
ceerder als de klant in twee valuta’s kan betalen, of mis-
schien zelfs in de ene valuta betaalt maar zijn wisselgeld
in de andere wil krijgen. Het effect is hier vooral dat de
transactieduur toeneemt, met als gevolg een zwaardere
belasting van het personeel of langere rijen voor de
kassa.

Stappen

Procesbeschrijving

Klant A B C D E info in info uit Systeem

O

O
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O
O O
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O
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Figuur 4.
Procesbeschrijving.

Processtappen

De onderkende
eurogevoelige
processtappen
uit de proces-
beschrijving worden
herhaald

Systeem

Herhaling van het
(de) systeem(en)
dat (die) de betref-
fende processtap 
ondersteunt(en)

Invoer

In welke mate is 
er sprake van 
invoer van 
gegevens?

Tabel I: Eurogevoeligheid per processtap

Verwerking

In welke mate is 
er sprake van 
verwerking van 
gegevens?

Opslag

Welke gegevens/
tabellen zijn in de
systemen opge-
slagen die invoer en
verwerking mogelijk
maken? (koers-
tabellen, boekings-
schema's)

Uitvoer

Welke uitvoer kent
de betreffende
stap en hoe 
ziet deze eruit?

Systeem

De systemen die in het proces
worden gebruikt, worden op
eurogevoeligheid bekeken.
Van deze systemen wordt
bekeken:
- programmatuur
- transactiegegevens
- tabellen, vaste gegevens
- interfaces

Migratie

Wat moet er op het over-
gangsmoment in de vier 
componenten van ieder
systeem veranderen?

Overgangsperiode

Wat moet er voor en na
migratie (de twee overgangs-
perioden) in de vier compo-
nenten van ieder systeem
veranderen?

Te nemen keuzen op basis 
van tabel I en II                         

Welke keuzemogelijkheden 
ontstaan er en hoe moet 
hiermee omgegaan worden?

Tabel II: Eurogevoeligheid per systeem

Figuur 5.
Tabellen euro-
impactanalyse.



Stap 4. Maak keuzen aan de hand van de
eurostrategie

De vorige stap heeft een lijst van vragen opgeleverd die
alleen aan de hand van een strategisch kader kunnen
worden opgelost. Er moeten beslissingen vallen over de
houding ten opzichte van klanten: vraagt u hun mening
of informeert u ze alleen maar over wat u gaat doen?
Voert u alle aanpassingen zelf door of besteedt u zaken
uit? Confronteert u leveranciers met uw eisen of gaat u
een gesprek aan?
Het is duidelijk dat branches met verschillende belangen
elkaar als cliënt en leverancier ontmoeten, en die ont-
moeting kan meer of minder plezierig zijn. Alle partijen
krijgen immers met kosten te maken waarvan niet bij
voorbaat duidelijk is wie ze moet dragen.

De detailhandel zal ongetwijfeld zijn inventarisatie van
euro-knelpunten aan de banken presenteren met het
argument dat veel problemen zich makkelijker centraal
laten oplossen dan bij alle individuele retailers. De ban-
ken zullen echter compensatie zoeken voor het werk dat
ze moeten doen.

Stap 5. Bepaal de gevolgen van de gemaakte keuzen
Het is belangrijk alle keuzen in een totaalbeeld samen te
brengen. Dit maakt onder andere zichtbaar op welke
gebieden de investering van geld en mensen geconcen-
treerd is. Ervaring leert dat deze gebieden te onderschei-
den zijn in geautomatiseerde ondersteuning, bedrijfs-
voering, opleiding en communicatie. Als vuistregel
hanteren wij dat een financieel dienstverlener die meer
dan vijftig procent van de effort in informatietechnolo-
gie (IT) steekt, op een verkeerd spoor zit. De euro is geen
IT-probleem maar een vraagstuk voor de totale organi-
satie, en dat moet in de allocatie van middelen terug te
vinden zijn. Dit neemt overigens niet weg dat de komst
van de euro IT-problemen met zich meebrengt. De ideale
verhouding is uiteraard branchespecifiek; in de detail-
handel kan het voor negentig procent om personeelsas-
pecten gaan en is dertig procent IT al zeer veel.

De implementatieagenda

De hiervoor toegelichte euro-impactanalyse levert voor
elk organisatieonderdeel een implementatieagenda: een
overzicht van de noodzakelijke stappen op elk moment.
Vanwege allerlei onderlinge afhankelijkheden moeten
deze worden gecombineerd tot één implementatieagen-
da voor de gehele organisatie. De implementatieagenda
schetst per aandachtsgebied (geautomatiseerde onder-
steuning, bedrijfsvoering, opleiding en communicatie) de
benodigde investering in de overgangsperioden en op het
migratiemoment alsmede het tijdpad van de implemen-
tatie. Zo zou voor het gebied bedrijfsvoering in de imple-
mentatieagenda kunnen staan dat er drie manjaren
nodig zijn voor het aanpassen van standaardformulieren
en brochures. Voor geautomatiseerde ondersteuning zou
een investering van vijf manjaren nodig kunnen zijn om
de gebruikte koerstabellen in de systemen uit te breiden
met de euro. Voor opleiding kan een raming van twee
manjaren zijn gedaan om de buitendienst op te leiden.

Fase 3: Implementatiefase

Het einde van de blauwdrukfase markeert het begin van
de implementatiefase. Omdat het tijdpad van de euro
geen uitstel toelaat – organisaties moeten uiterlijk 1 juli
2002 eurogereed zijn en de invoering ervan raakt aan de
kern van elke organisatie – is een solide projectorgani-
satie met voldoende gewicht essentieel voor een succes-
volle overgang. Het belang van een goede eurotransitie
voor ondernemingen laat zich nauwelijks overschatten.
Bij het worst-case scenario van een bank die euro’s en
guldens verwart of een detaillist die niet per 1 januari
2002 met euro’s overweg kan, zijn de negatieve gevolgen
voor deze organisaties niet te overzien.
Op basis van de studies die KPMG tot nu toe heeft uit-
gevoerd, is gebleken dat een implementatiefase van acht
maanden en een testfase van zes maanden geen overbo-
dige luxe zijn. Ofwel: wie op dit moment nog geen goed
beeld heeft van de te ondernemen acties, loopt een grote
kans in de problemen te komen.

Ervaringen van KPMG

De in dit artikel geïllustreerde euroaanpak van KPMG is
op basis van diverse praktijkervaringen ontwikkeld en
aangescherpt. Momenteel heeft KPMG een aantal ban-
ken, verzekeraars, pensioenfondsen, softwarehuizen en
detaillisten bij hun eurotraject ondersteund. Teneinde de
eurodienstverlening van KPMG zo optimaal mogelijk te
organiseren, is een euro-unit opgericht. Deze unit bestaat
uit vertegenwoordigers van met name de volgende disci-
plines: audit, EDP-audit, management consulting en juri-
dische en fiscale expertise. Juist door deze bundeling van
expertise kan een eurotraject optimaal begeleid worden.

Samenvatting

De gevolgen van de invoering van de euro zijn veel
ingrijpender dan men in de meeste organisaties gedacht
had. De euro is niet alleen een IT- of systeemprobleem,
maar een vraagstuk dat veel facetten in een organisatie
raakt. Deze facetten zijn te onderscheiden in opleiding,
interne en externe communicatie en de bedrijfsvoering
zelf. KPMG heeft een euroaanpak ontwikkeld die met
deze facetten rekening houdt. De aanpak bestaat uit drie
fasen: de fase van strategische keuzen, de blauwdrukfa-
se en de implementatiefase. Dit artikel is met name inge-
gaan op de blauwdrukfase. Deze fase bestaat uit de
onderdelen euroscan, euro-impactanalyse en implemen-
tatieagenda.

279Met de euroanalyse worden onaangename verrassingen voorkomen

Het belang van een goede eurotransitie voor

ondernemingen laat zich nauwelijks overschatten.


