
nisaties hen dwong om mee te doen. Sommigen overwe-
gen zelfs een claim in te dienen bij bedrijven die niet-
bestaande millenniumproblemen hebben ‘opgelost’3. Dit
is vergelijkbaar met mensen die boos zijn op de overheid
omdat die een evacuatie heeft uitgevoerd tijdens een
overstroming en vervolgens teleurgesteld en kwaad zijn
als het water toch niet zo hoog komt als verwacht.

Aan de andere kant zouden de verwijten richting de
betrokkenen bij de aanpak van het millenniumprobleem
niet van de lucht zijn geweest als er wel ernstige proble-
men waren opgetreden. De ironie van de millennium-
problematiek is dat het doel van de aanpak ervan was
het voorkomen van problemen en hoe groter het succes,
hoe meer critici zullen roepen dat ze bewijzen hebben
dat het millenniumprobleem een illusie was.

Nu terugkijkend op de millenniumproblematiek kan
worden vastgesteld dat de meeste organisaties wel dege-
lijk een millenniumprobleem hadden. Afgezien van de
reeks incidenten die de pers hebben gehaald (zie de vol-
gende paragraaf), hebben analyses en tests aangetoond
dat veel systemen – afgezien van fouten van cosmetische
aard – niet correct werkten na de millenniumovergang.
Er zijn zelfs millenniumprojectteams geweest die de oude
(niet-millenniumbestendige) versies van systemen tijdens
de millenniumovergang in de lucht hebben gehouden om
te laten zien wat er zou zijn gebeurd als geen millenni-
umactiviteiten waren uitgevoerd; deze systemen faalden
op 1 januari 2000.

Bovendien moet worden bedacht dat het aantal millen-
niumbugs dat de pers haalde slechts het topje van de ijs-
berg is en dat de meest ernstige fouten – die onder ande-
re door middel van tests zijn aangetoond – (gelukkig)
tijdig zijn verholpen. Als de aanpak van het millennium-
probleem niet met zoveel energie was uitgevoerd, dan
zou met name de westerse samenleving ernstig zijn ont-
wricht. Organisaties als banken, telecommunicatie-
bedrijven, uitkeringsinstanties, verzekeringsmaatschap-
pijen en belastingdiensten zijn in zeer hoge mate
afhankelijk van het correct functioneren van hun auto-
matisering en zouden dus bijzonder grote schade hebben
geleden bij een te grote hoeveelheid (tegelijkertijd optre-
dende) millenniumbugs. Kortom, voorkomen is beter
dan genezen en aangezien de ‘ziekte’ – indien er niets aan
zou worden gedaan – zeer waarschijnlijk dodelijk zou
zijn, hadden de meeste organisaties gewoon geen keuze.
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Inleiding

De afgelopen jaren heeft het millenniumprobleem grote
delen van de wereld beziggehouden. In het begin waren
dit nog slechts enkele Y2K-goeroes1, toezichthoudende
instanties als DNB en een beperkte groep ICT-profes-
sionals, maar later kreeg de millenniumproblematiek
naast de gehele automatiseringswereld ook de verant-
woordelijken voor systemen met embedded chips, het
hoogste management van organisaties en regeringen en
regeringsleiders in haar greep.

Door alle aandacht en onderlinge aansprakelijkstellingen
ontstond met name in de westerse wereld een hype zoals
we die tot nu toe nog niet eerder hebben gezien. Met
name de onderlinge aansprakelijkstellingen2 leidden tot
allerlei briefwisselingen en het aanleggen van dossiers,
omdat velen niet wilden vertrouwen op bedrijven en
overheden die mondeling verklaringen aflegden over de
voortgang en status van hun millenniumproject of over
de millenniumbestendigheid van hun processen, syste-
men en producten.

Was er een millenniumprobleem?

In de eerste twee weken van 2000 heeft slechts een beperkt
aantal min of meer serieuze millenniumproblemen de
pers gehaald. Geconstateerd kan worden dat wereldwijd
(tot op heden) geen ernstige millenniumincidenten zich
hebben voorgedaan. De millenniumwisseling is gewoon
soepel verlopen en dat wordt door sommigen zelfs als
teleurstellend ervaren.

Anderen nemen het succes van de millenniuminspannin-
gen en -voorbereidingen niet helemaal serieus, waarbij
regelmatig de vraag wordt gesteld of de millenniumpro-
blematiek niet is overdreven. De regering van Cuba sug-
gereerde zelfs dat het millenniumprobleem een kapitalis-
tische samenzwering zou zijn. Een aantal mensen vraagt
zich dan ook hardop af of ze niet in de maling zijn geno-
men en geeft aan dat vrees voor schadeclaims van orga-

Over de drempel van het jaar
2000: het millenniumprobleem
voorbij?
Drs. K.H.G.J.M. Ho RE RA

Vastgesteld kan worden dat tot op heden (twee weken in het nieuwe
millennium) de wereld nog niet is vergaan en dat geen (inter)nationale
catastrofes hebben plaatsgevonden. Betekent dit dat de millenniumbug de
afgelopen jaren voor niets de gemoederen heeft beziggehouden? Nu het stof
rondom de millenniumproblematiek weer wat is gaan liggen, is het goed te
analyseren of alle commotie wel zo nodig was, wat er wel mis ging, of er niet
te veel is uitgegeven aan de aanpak ervan, wat het ons indirect heeft
opgeleverd en welke activiteiten nog onze aandacht behoeven.

1) Organisaties als de
Gartner Group en mensen
als Yardeni, Yourdon en 
De Jager (door sommigen
ook wel doemdenkers
genoemd).
2) Veelal ontstaan doordat
een aantal organisaties in
het begin de problematiek
ontkende of het probleem
onderschatte; later hebben
de meeste organisaties het
millenniumprobleem toch
als serieus gekwalificeerd.
3) Zie onder andere 
F. Haan, Claimcultuur
aanjager van millennium-
hype, in de Volkskrant van
4 januari 2000.



Wat ging er de eerste weken van 2000
uiteindelijk mis?

Om inzicht te krijgen in het soort millenniumproblemen
dat is opgetreden, is hieronder een reeks van incidenten
opgesomd die de vaderlandse en internationale pers heb-
ben gehaald. Gezien de massaliteit van de incidenten is
hierbij niet gestreefd naar volledigheid. Bovendien moet
worden bedacht dat niemand graag de vuile was buiten
hangt. Dus als de buitenwacht er niets van merkt, wor-
den millenniumproblemen in de meeste gevallen niet
bekendgemaakt door de betreffende organisaties; het
vermoeden bestaat dan ook dat veel millenniumbugs
‘onder de pet worden gehouden’.

In willekeurige volgorde, uit de hele wereld en veelal
inmiddels al opgelost4:

* Vlak voor de millenniumwisseling konden enkele dui-
zenden winkels in Groot-Brittannië geen creditcards
accepteren. Oorzaak van het ongemak vormde de door
een bank geleverde machine die in staat is bij de afwik-
keling van de betaling vier dagen vooruit te kijken; ech-
ter, de apparaten herkenden de datum 1 januari 2000
niet.

* Een aantal Amerikaanse houders van creditcards is
meermalen belast voor dezelfde aankoop als gevolg van
niet-millenniumbestendige software. Het probleem deed
zich voor omdat sommige winkels de door de leverancier
(gratis) geleverde millenniumbestendige versie van de
software voor elektronische betalingen niet hadden geïn-
stalleerd.

* In de gevangenissen van de Italiaanse steden Napels
en Venetië heeft de millenniumbug reeds uitgezeten
gevangenisstraffen met honderd jaar verlengd. Daar-
naast werden in het gerechtelijk informatiesysteem cel-
straffen die tot in het jaar 2000 lopen, aangemerkt als
‘vrij te laten in 1900’. Omgekeerd hadden gedetineerden
die in 1999 zijn vrijgekomen, volgens de computer tot
2099 moeten vastzitten.

* Het kleine West-Afrikaanse land Gambia, dat slechts
beperkt voorbereidingen had getroffen, is naar het
schijnt het enige land in de wereld dat serieus door de
millenniumbug is getroffen (alhoewel niet alle proble-
men aan het millenniumprobleem worden toegeschre-
ven). Het betrof onder andere de energiesector, de lucht-
vaart- en transportsector, de financiële sector en een
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aantal overheidsdiensten. Als oorzaak werd aangegeven
dat de toegezegde internationale hulp was vertraagd. De
regering van Gambia heeft 3 januari 2000 als verplicht
vrije dag aangewezen, teneinde de probleemoplossers
meer tijd en rust te geven de bugs te verhelpen.5

* Een aantal kerncentrales in de Verenigde Staten en
Spanje had millenniumproblemen, maar volgens mede-
deling ‘niet ernstig’; in Japanse kerncentrales is de
productie korte tijd onderbroken geweest vanwege mil-
lenniumproblemen met de stralingsmonitoren en tempe-
ratuurmeetinstrumenten.

* In een aantal ziekenhuizen in de Verenigde Staten,
Maleisië, Noorwegen en Zweden zijn meldingen geweest
van fouten in medische apparatuur, waaronder hartmo-
nitor- en röntgenapparatuur.

* Diverse kleine bugs in bepaalde versies van Micro-
soft-producten, zoals Visual Basic, Access, Hot Mail en
Internet Explorer.

* Vele cosmetische foutjes6 in brieven, polissen, af-
schriften, facturen, websites, etc., zoals 10, 70, 100, 1900,
1999, 3900, 4000, 19100, 19200, 20100, 192000,
202000, 2000100 en ‘date invalid’ in plaats van 00 of
2000. Ook 32 december 1999 is gesignaleerd.

* De eerste baby die in Denemarken werd geboren, was
meteen honderd jaar oud; toen de verpleegkundige de
gegevens van de pasgeborene in de computer wilde
invoeren, verscheen op het scherm het geboortejaar
1900.

* In een Amerikaanse kernwapenfabriek in Tennessee
is een millenniumbug gevonden in een computersysteem
dat tot taak heeft om – op basis van gewicht en stra-
lingsniveau – ervoor te zorgen dat geen nucleair materi-
aal kan worden ontvreemd of anderszins verloren kan
gaan.

* Een Amerikaanse videoverhuurder gaf een boete van
$91.250 voor het honderd jaar te laat terugbrengen van
een video.

* Klanten van de Postbank die met een Apple-compu-
ter via Girotel geld wilden overmaken, konden dat begin
januari 2000 alleen de dag voorafgaand aan de over-
boeking doen. Als ze een datum verder in de toekomst
intikten, dan waarschuwde het programma dat geen
datum uit het verleden mocht worden ingevoerd.

* Niet goed functionerende buskaartjesmachines (Au-
stralië en Nieuw-Zeeland), taximeters (China), weermo-
nitorsystemen (Verenigde Staten) en militaire satellieten
(Verenigde Staten en Frankrijk).

* De computergestuurde kalender/klok op een kerk in
een Noord-Italiaans dorp ging over naar 1980 in plaats
van 2000.

Met betrekking tot de voorspelde duizenden virussen die
zouden inhaken op de voorspelde millenniumpaniek kan
ook worden gemeld dat die niet tot grote problemen
hebben geleid; slechts een handjevol nieuwe virussen,
wormen en Trojaanse paarden is ontdekt. Dit is waar-
schijnlijk mede het gevolg van het feit dat veel organisa-
ties hun systemen van de buitenwereld hadden afgeslo-
ten – waardoor virussen weinig kans hadden zich te
verspreiden en schade aan te richten – en dat systeem-
administrators grote aandacht hebben gehad voor hun
netwerken tijdens de millenniumovergang (monitoring),
waardoor hackers wellicht zijn afgeschrikt.7

4) Zie onder andere:

* T. Bridis, Few Signs of Y2K Computer Glitches, 3 januari 2000 op
www.newsre.com/index.asp?layout=story&doc_id=3949;

* S.Dawson, Y2K snafus may last months but problems few, 
2 januari 2000 op uk.news.yahoo.com/000102/5/d1qc.html;

* H. Blankesteijn, Bij nader inzien toch een hele lijst millenniumbugs,
in de NRC van 5 januari 2000;

* S. Mathiesen, Debug watch: Y2K plague or gnat bite?, 5 januari
2000 op www.vnunet.com/104871;

* Snark, Y2K: The Sign May Be Deceptive, 5 januari 2000 op
www.it-director.com/00-01-05-1.html.
5) Yahoo! News Singapore: Gambia gets hit by computer bug, 
2 januari 2000.
6) Zie onder andere:

* H. Blankesteijn, Geen millenniumbug, hè? in de NRC van 
12 januari 2000;

* L. Arent, Y2K Burps Up Some Weird Dates, 3 januari 2000 op
www.wired.com/news/technology/0,1282,33397,00.html.
7) Zie onder andere R. Yasin, Lack Of Y2K Chaos Halts Hacking,
Virusses, 6 januari 2000 op
www.techweb.com/wire/story/TWB20000106S0012.



Is er te veel uitgegeven aan de aanpak van het
millenniumprobleem?

Door het uitblijven van millenniumproblemen vragen
sceptici zich nu af of alle investeringen, die wereldwijd
worden geschat op 600 à 1.200 miljard gulden8 (waar-
van zo’n 20 miljard in Nederland9), wel nodig zijn
geweest. Waarom hebben landen, steden of organisaties
die geen, nauwelijks of pas heel laat voorbereidingen
hebben getroffen – net zoals landen of steden die dat wel
in een vroeg stadium en gestructureerd hebben gedaan –
geen last gehad van falende systemen? Dit is de vraag die
velen van ons op dit moment vooral bezighoudt. Een
deel kan worden verklaard door feiten als:

* De vooroplopende landen, steden en organisaties heb-
ben kosteloos hun opgedane kennis en ervaring op het
gebied van problemen, producten, oplossingen en tests
met achteroplopende landen, steden en organisaties
gedeeld. Hierbij dient te worden opgemerkt dat kennis-
deling en kennismanagement kennelijk van bijzonder
grote waarde zijn geweest en dat het goed is hieraan de
komende jaren de nodige aandacht te besteden.

* De automatiseringsgraad van landen neemt na die
van de hooggeautomatiseerde landen snel af.

* De niet zo hoog geautomatiseerde landen:
– hebben minder last van legacyproblemen, omdat zij

later met automatisering zijn begonnen;
– gebruiken meer standaardpakketten en minder maat-

werksystemen;
– hebben productieprocessen die minder ver zijn geau-

tomatiseerd.

Sommige mensen vragen zich af of het niet beter en
goedkoper zou zijn geweest om af te wachten wat er mis
zou gaan en vervolgens de problemen op te lossen.
Gezien de hoeveelheid en de gelijktijdigheid van de inci-
denten die dan zouden optreden, zou dat enerzijds tot
enorme chaos en lange wachttijden leiden en anderzijds
zou de inspanning om de problemen op te lossen dan
ook veel tijd hebben gekost.

Helaas zullen we er nooit achter komen of al die miljar-
den goed zijn besteed. Om na te gaan of dat geld goed is
besteed, ontbreken immers duidelijke normen, bijvoor-
beeld het zou helder moeten zijn hoe de millenniumaan-
pak dient te worden begroot: sommige organisaties
schoven verbetering en/of vervanging van hun systemen
onder de noemer ‘millenniumkosten’, terwijl andere hun
millenniumproject onder het normale ICT-budget brach-
ten. In feite hebben de organisaties gekregen waarvoor
ze hebben betaald, te weten goed functionerende syste-
men.

Wat heeft de aanpak van het
millenniumprobleem opgeleverd?

Alhoewel de aanpak van het millenniumprobleem over
het algemeen (voorzover op dit moment te overzien) suc-
cesvol is geweest, betekent dit niet dat tijdens het mil-
lenniumbestendig maken van de systemen alles perfect is
verlopen. Door gebrek aan geld, personeel en/of tijd is
bij sommige organisaties een aantal zaken niet of slechts
in beperkte mate uitgevoerd. Hierbij kan worden
gedacht10 aan gebrekkige documentatie en uitvoering

van change-managementactiviteiten, het niet volledig
testen van alle componenten/systemen, het gebruik van
productiegegevens in het testtraject, het doorbreken van
de beveiliging om bepaalde tests te kunnen uitvoeren, het
niet voldoende vaststellen en documenteren van testpro-
cedures en het niet kiezen van een toekomstvaste oplos-
sing (bijvoorbeeld codering/compressie11 en fixed win-
dow12).

Aan de andere kant heeft het werken aan het millenni-
umproject voor veel organisaties grote voordelen
gekend, waarvan een groot aantal ook nog waarde in de
toekomst zal hebben (mits men de discipline betracht om
een aantal zaken bij te houden). Geclusterd per te onder-
kennen aandachtsgebied, in willekeurige volgorde en per
organisatie in verschillende mate van toepassing13, kun-
nen de volgende aandachtsgebieden worden onderkend.

Management

* De millenniumproblematiek heeft de (westerse) mens-
heid duidelijk gemaakt hoe complex de moderne wereld
is, hoe allerlei systemen aan elkaar zijn verbonden en dat
automatisering geen rekening houdt met grenzen, religies
en politieke agenda’s.

* Het hoogste management van organisaties en andere
belanghebbenden hebben meer besef gekregen van de
afhankelijkheid van automatisering (inclusief embedded
systemen) en de kritieke rol die automatisering speelt in
het succes van een organisatie. Er is dus meer inzicht in
het strategische belang van automatisering (bijvoorbeeld
ten aanzien van concurrentievoordeel), inclusief de wijze
waarop automatisering de bedrijfsprocessen ondersteunt
(bijvoorbeeld ten aanzien van productiviteit) en ICT
staat weer op de agenda.

* Er is meer aandacht voor de wijze waarop systemen
operationeel moeten worden beheerd en onderhouden,
zoals outsourcing (van niet-bedrijfskritische systemen)
en regulier systeemonderhoud.

Samenwerking

* De samenwerking tussen leveranciers en afnemers,
overheid en bedrijfsleven en binnen branches is verbe-
terd.

* Er is opeens een (tijdelijke) vruchtbare samenwerking
totstandgekomen binnen allerlei fel concurrerende sec-
toren, zoals de markt voor mobiele telefonie.

Bedrijfsvoering

* De bedrijfsvoering is niet (of slechts in beperkte mate)
gehinderd door millenniumincidenten.

* De inkoopprocessen van automatiseringscomponen-
ten en -systemen (inclusief systemen met daarin non-IT-
componenten) zijn verbeterd.

* Organisaties zijn beter voorbereid op toekomstige
incidenten, omdat ervaring is opgedaan met risicoma-
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8) Zie Computable Online,
Millenniuminvesteringen
blijken zinvol, 3 januari
2000 op www.computable.
nl/artikels/buitenlan0/
i0100d05.htm.
9) Zie Het Financieel
Dagblad, IT-bedrijven
kwaad over Y2K-verwijt, 
4 januari 2000.
10) Zie ook D. Martin,
Happy New Year 2000, 
1 januari 2000 op
www.itaudit.org/public_
forum/f301yk.htm.
11) Bijvoorbeeld het jaar
99 (1999) wordt het jaar
‘57’ en het jaar 00 (2000)
wordt dan het jaar ‘58’.
12) Bijvoorbeeld de
jaartallen 50 tot en met 99
vallen in de twintigste eeuw
en de jaartallen 00 tot en
met 49 vallen in de
eenentwintigste eeuw.
13) Zie onder andere:

* Associated Press,
Unexpected rewards result
from Y2K focus, 4 januari
2000 op www.boston.com/
dailyglobe2/004/business/
Unexpected_rewards_result
_from_Y2K_focus+.shtml;

* D. Martin, Happy New
Year 2000, 1 januari 2000
op www.itaudit.org/
public_forum/f301yk.htm.

* L. Kappelman, Millen-
nium Crunch: Y2K’s
Unexpected Benefits, 
4 januari 2000 op www.
informationweek.com/715/
15uwlk.htm;

* M. Mosquera, White
House Defends Y2K
Outlays, 3 januari 2000 op
www.techweb.com/wire/
story/TWB20000103S0009;

* The Financial Times,
Y2K: The benefits of the
millennium bug, 7 januari
2000 op www.ft.com/
hippocampus/q319d52.htm.

In feite hebben de organisaties gekregen waarvoor ze

hebben betaald, te weten goed functionerende systemen.



nagement en business continuity planning (met als resul-
taat een geactualiseerde bedrijfsrisicoanalyse en business
continuity plan).

* Het inzicht in de bedrijfsprocessen is bij alle betrok-
kenen verbeterd.

Systemen

* Er is veel kennis opgebouwd over de eigen ICT-syste-
men en productieautomatisering, hetgeen van pas komt
bij het oplossen van toekomstige problemen en het in de
toekomst aanbrengen van wijzigingen aan de systemen.

* Veel componenten van de technische infrastructuur
zijn (indien mogelijk) uitgefaseerd of vervangen door
verbeterde en snellere (millenniumbestendige) versies
(waarbij veelal is gestreefd naar standaardisatie), hetgeen:
– direct voordeel oplevert voor de prestaties van de

technische infrastructuur;
– de flexibiliteit van de technische infrastructuur heeft

verbeterd;
– een positieve invloed heeft op de toekomstige onder-

houdskosten.

* Van veel software (zowel van systeemsoftware als
applicatieve software) zijn tegelijk met het oplossen van
de millenniumproblemen reeds bekende niet-datumgere-
lateerde fouten opgelost.

* Tijdens het testen op millenniumbestendigheid zijn
veel fouten ontdekt die niet-datumgerelateerd waren
(maar slechts in bijzondere gevallen tot productieversto-
ringen zouden leiden, anders waren ze natuurlijk al ont-
dekt); deze zijn voor een groot deel meteen opgelost.

* Veel verouderde standaardpakketten en maatwerk-
software zijn eindelijk uitgefaseerd, of vervangen door
de nieuwste versies van standaardpakketten of geheel
nieuw opgezette en gebouwde maatwerksoftware, waar-
door:
– nieuwe en verbeterde functionaliteit (eerder) beschik-

baar is gekomen;
– toekomstig onderhoud door de leverancier zal wor-

den gepleegd (in geval van standaardpakketten) dan
wel eenvoudiger is uit te voeren (in geval van maat-
werkpakketten);

– zelfbouwapplicaties (gebouwd door eindgebruikers)
en wildgroei van applicaties en standaarden aanzien-
lijk zijn beperkt.

* Investeringen in nieuwe technologie en het onderzoe-
ken van nieuwe mogelijkheden op gebieden als kennis-
management, customer-relation-managementsystemen
en e-business hebben versneld plaatsgevonden.

Projectmanagement

* Veel organisaties hebben geleerd om een organisatie-
breed project tot een goed einde te brengen.

* Veel organisaties hebben (noodgedwongen) geleerd
om projectmatig te werken, waarbij meer aandacht is (en
hopelijk zal worden) besteed aan quality assurance.

* Veel automatiseerders hebben de kans gekregen om
te laten zien wat ze kunnen en zich te bewijzen; hierdoor
zijn goede ICT-professionals en projectmanagers sneller
‘ontdekt’, waardoor zij betere carrièremogelijkheden
hebben gekregen.
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Beheersing

* Er zijn nu volledige en geactualiseerde inventarisaties
van hardware, software en systemen met embedded soft-
ware, hetgeen een goede basis is om configuratie-
management goed neer te zetten.

* Door het grote aantal wijzigingen is het change
management vaak verbeterd.

* Veel organisaties hebben testmethoden en -technieken
ingevoerd, waardoor op een gestructureerdere wijze kan
worden getest en meer aandacht is ontstaan voor inte-
gratietests en ketentests.

* Veel organisaties hebben voor de uitvoering van de
millenniumtests professionele testomgevingen ingericht
die bruikbaar zijn voor toekomstige uitvoering van tests.

* Veel organisaties hebben voor het monitoren van data-
verkeer en het identificeren van bottlenecks tools aange-
schaft die ook in de toekomst hun nut zullen bewijzen.

* Onderhoudscontracten met leveranciers (en afne-
mers) zijn vaak verbeterd en verduidelijkt.

Welke millenniumactiviteiten vereisen nog 
de aandacht?

De komende maanden zijn er nog wel millenniummissers
te verwachten, zoals fouten in uitkeringssystemen, fac-
tureringssystemen of belastingsystemen. De meeste van
deze bugs zullen de pers niet halen, maar zullen wel de
nodige tijd en geld vergen voor reparatie. Bovendien zijn
er nog enkele toekomstige probleemdatums te onder-
kennen, waarvan de bekendste zijn gerelateerd aan het
schrikkeljaar (de overgang naar 29 februari en 1 maart
2000 en die naar 1 januari 2001). Waakzaamheid is dus
nog geboden.

Daarnaast dient bij projecten van enige omvang een
post-implementation review (lessons learned) te worden
uitgevoerd, teneinde lering te kunnen trekken uit de ken-
nis en ervaring die bij het millenniumproject zijn opge-
daan. Echter, deze activiteit wordt meestal genegeerd,
niet uitgevoerd, vergeten of slechts op een oppervlakkige
wijze uitgevoerd14. Als redenen/oorzaken worden hier-
voor aangevoerd:

* Een automatiseringsproject waarover iedereen tevre-
den is behoeft geen post-implementation review.

* Er zijn geen directe opbrengsten van deze activiteit.

* Veel automatiseringsprojecten zijn te gênant vanwe-
ge grote budgetoverschrijdingen, gebrek aan kwaliteit of
grote overschrijding van de deadline.

* Ieder automatiseringsproject is uniek en je kan dus
niet leren van projecten uit het verleden.

Echter, als we naar het succes van het bestrijden van de
millenniumbug kijken, dan zou men daarvan moeten
willen leren. Want is het niet zo dat tot op heden slechts
een klein percentage van de automatiseringsprojecten
succesvol, dat wil zeggen op tijd en van voldoende kwa-
liteit, is afgerond en dat het millenniumproject voor de
meeste organisaties daarop een positieve uitzondering is?
Merk hierbij op:

* dat het aspect geld niet is meegenomen, want op dat
gebied hebben de meeste organisaties de initiële budget-
ten ruimschoots overschreden;

14) Zie onder andere 
E. Yourdon, Day four:
Time for lessons learned, 
6 januari 2000 op
www.mp2000.nl/millen/
millen.nsf/frames/frame
set?OpenDocument.



* dat de kwaliteit zich tot op heden voor een groot deel
heeft bewezen, maar dat de komende maanden nog
steeds problemen kunnen optreden als gevolg van nog
niet ontdekte millenniumbugs.

Redenen voor het succes van het verhelpen van de mil-
lenniumbug zouden kunnen zijn de aandacht, onder-
steuning, toezicht en commitment van de hoogste leiding
van organisaties15, de focus op eisen (dus niet op wen-
sen) en een gedisciplineerde aanpak. Net als bij ieder
ander groot automatiseringsproject zou het millennium-
project door middel van een post-implementation review
dienen te worden geëvalueerd, zodat dit vermoeden kan
worden bevestigd en tevens andere succesfactoren kun-
nen worden onderkend. Daarnaast kan als additioneel
onderzoeksobject worden meegenomen de vraag in hoe-
verre de gemaakte kosten gerechtvaardigd waren en
waarom de initiële budgetten zo ruim zijn overschreden.

Ten slotte zal er nog een aantal rechtszaken worden
gevoerd. Een paar daarvan zijn al aangekondigd, zoals:

* In Groot-Brittannië is een bekende fabrikant van elek-
tronische componenten een rechtszaak begonnen tegen
een ICT-leverancier voor (naar men beweert) ‘het te veel
in rekening brengen om het millenniumprobleem op te
lossen’. Het bedrijf kwam met de leverancier overeen om
het bestaande voorraadsysteem millenniumbestendig te
maken door het oude systeem te vervangen door een
nieuw ERP-systeem. Nadat het project was begonnen,
verdubbelde de leverancier de prijs en gaf aan dat de
overeengekomen deadline van oktober 1999 niet kon
worden gehaald. De fabrikant kwam uiteindelijk enkele
weken vóór de millenniumovergang met een eigen oplos-
sing om het oude systeem te upgraden tegen een fractie
van de kosten16.

* Een aantal bedrijven in de Verenigde Staten heeft een
zaak aangespannen tegen hun verzekeraar en/of leve-
rancier om de kosten voor het oplossen van het millen-
niumprobleem vergoed te krijgen17.

Conclusie

Klokslag 24.00 uur op 31 december 1999 draaide de
aarde nog gewoon door en ernstige millenniumproble-
men bleven (voorlopig) uit. Volgens sommigen hét
bewijs dat de hele millenniumproblematiek één grote
hype was. Echter, het feit dat niets is gebeurd wil nog
niet zeggen dat niets zou zijn gebeurd als het millen-
niumprobleem niet was aangepakt. Toen enkele jaren
geleden de millenniumproblematiek duidelijk werd, wist

men niet hoe groot het probleem was, maar wél dat het
tijdig moest worden opgelost: er was geen keuze. Nu het
doel is bereikt, te weten het voorkomen van ernstige sys-
teemcrashes en waarborgen van de continuïteit van de
bedrijfsprocessen, is het tijd om de voordelen van de uit-
voering van de millenniumprojecten ten volle te benut-
ten en door middel van post-implementation reviews
vast te stellen wat we kunnen leren van al deze – met uit-
zondering van de kosten – succesvol uitgevoerde millen-
niumprojecten.

Daarnaast is het interessant om in het kader van het ver-
beteren van kennismanagement na te gaan wat de
invloed is geweest van de grootschalige kennisdeling die
in het kader van de aanpak van het millenniumprobleem
heeft plaatsgevonden.

Blijft ten slotte de vraag of iedere gulden aan de aanpak
van het millenniumprobleem goed was besteed. Gezien
het (tot op heden) beperkte aantal opgetreden millenni-
umbugs enerzijds en de positieve spin-off anderzijds kan
over het algemeen worden geconcludeerd van wel.
Bedacht moet worden dat de aanpak van het millenni-
umprobleem eigenlijk een ‘no win’-situatie voor organi-
saties was: als ze grote bedragen hadden uitgegeven om
het probleem aan te pakken en ernstige incidenten zou-
den zijn opgetreden, dan hadden ze te weinig uitgegeven
en nu ze veel geld hebben uitgegeven en er treden geen
ernstige millenniumproblemen op, is de perceptie dat er
te veel is gespendeerd. Het laatste is te prefereren: na het
behalen van een zwaar examen vraag je je ook altijd af
waarom je al die boeken hebt gelezen waaruit geen vra-
gen zijn gesteld, maar het belangrijkste is dat je het hebt
gehaald.

7Over de drempel van het jaar 2000: het millenniumprobleem voorbij?

2000/1

15) Zie onder andere 
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16) Zie B. Goodwin, Legal
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17) Zie R. Shepherd, Y2K:
The Fix Is In, but Who’s to
Pay, 11 januari 2000 in
The National Law Journal.
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Het millenniumproject zou, net als ieder ander groot

automatiseringsproject, door middel van een post-

implementation review dienen te worden geëvalueerd.


