
Inleiding

De selectie, de implementatie en het in beheer nemen van
ERP-systemen is geen eenvoudige klus. Maar zelden lees
je dat de implementatie van een ERP-systeem geheel
vlekkeloos is verlopen binnen de daarvoor gestelde tijd,
het beschikbare budget en de gestelde kwaliteitseisen. Uit
een onderzoek van KPMG bleek dat de implementatie
doorgaans als zwaar en lang wordt ervaren. Slechts vijf
procent van de respondenten van het onderzoek gaf aan
geen verstorende knelpunten te hebben ondervonden tij-
dens de implementatie van een ERP-systeem
([KPMG99]). Met name het doorvoeren van organisa-
torische veranderingen en afstemming van het pakket op
processen werd door de rest (95 procent!) als knelpunt
ervaren. Anno 2002 blijkt nog steeds dat ERP-projecten
erg lastig zijn voor organisaties om goed te managen en
om ervoor zorg te dragen dat deze projecten geen mati-
ge projecten worden.

De tekortkomingen naar aanleiding van het niet-gestruc-
tureerd oppakken van risicomanagement bij ERP-pro-
jecten zijn veelal bekend bij organisaties en IT-auditors.

De tekortkomingen die men zoal tegenkomt in de prak-
tijk zijn:

* In het pakketselectietraject zijn de knock-outcriteria
voor de uiteindelijke keuze van een ERP-pakket niet of
onvoldoende duidelijk geformuleerd.

* De selectiecriteria en/of motieven voor de uiteindelij-
ke keuze voor een bepaald ERP-pakket vervagen gedu-
rende het implementatietraject en er wordt niet meer
gestuurd op de eisen die zijn gesteld tijdens het selectie-
traject.

* Contracten zijn regelmatig eenzijdig en ten gunste van
de leveranciers en/of implementatiepartners opgesteld.
De structuur van de contracten en daarmee de rangorde
tussen de diverse (algemene) voorwaarden is vaak on-
voldoende helder.

* De aansprakelijkheid van de leverancier en/of de
implementatiepartner is niet duidelijk omschreven. Bij-
lagen in contracten en prijslijsten voor eventueel meer-
werk zijn niet actueel en niet overal eenduidig.

* Er wordt niet vooraf goed nagedacht over het opzet-
ten en inrichten van een projectorganisatie waardoor er
sprake is van onvoldoende projectmanagement.

* De verantwoordelijkheden voor het gehele imple-
mentatietraject zijn onduidelijk belegd. Is de organisatie
of de implementatiepartner geheel verantwoordelijk
voor de implementatie van een ERP-systeem dat aansluit
op het gewenste kwaliteitsniveau van de eindgebruikers
en/of de in het selectietraject opgestelde eisen en wensen?

* Eindgebruikers participeren niet of nauwelijks in de
ERP-projecten.

* Er is te veel focus op de IT in plaats van op de impact
van het ERP-systeem op de bedrijfsprocessen en de eind-
gebruikers.

* Er is gedurende de implementatietrajecten onvol-
doende gestuurd op de verwachte baten. Vaak blijkt dat
er uit de oude systemen toch betere of meer informatie
kon worden gehaald.

* Implementatietrajecten worden niet goed afgerond
waardoor direct na het in gebruik nemen van het ERP-
systeem optimalisatietrajecten noodzakelijk worden.

Al deze tekortkomingen duiden erop dat Early Warnings
bij ERP-projecten zeker geen overbodige luxe zijn.
Onder Early Warnings worden in dit artikel signalen van
mogelijke toekomstige tekortkomingen verstaan.

De IT-auditor kan vanaf het selectietraject tot en met het
in beheer nemen van het ERP-systeem een belangrijke rol
vervullen bij het ‘in control’ houden van de ERP-projec-
ten door middel van gestructureerd risicomanagement.

In dit artikel wordt ingegaan op de Early Warnings en
de mogelijke gevolgen (= tekortkomingen) van het niet
in acht nemen van deze waarschuwingen. De Early War-
nings worden toegelicht met drie casussen, waarbij al
dan niet bewust Early Warnings zijn genegeerd. Er is een
casus voor Early Warnings bij pakketselectietrajecten,
een casus voor Early Warnings bij implementatietrajec-
ten en een casus voor Early Warnings bij het in beheer
nemen van ERP-systemen.
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In dit artikel wordt ingegaan op een aantal Early Warnings bij ERP-projecten
vanaf het selectietraject tot en met het in beheer nemen van een ERP-
systeem. Benadrukt wordt dat ervaring (‘kennis en kunde’) net zo belangrijk
is bij ERP-projecten als het hanteren van de juiste methoden en technieken
(‘kunstje’). Verder wordt toegelicht dat gestructureerd risicomanagement
noodzakelijk is om met behulp van Early Warnings risico’s bij ERP-projecten
te managen.

De vele tekortkomingen duiden erop dat Early Warnings bij

ERP-projecten zeker geen overbodige luxe zijn.



Doel is om organisaties die ERP-systemen implemente-
ren en IT-auditors die daarbij een rol vervullen een aan-
tal Early Warnings te geven bij de selectie, de implemen-
tatie en het in beheer nemen van deze systemen. Een
ander doel is niet zozeer een volledig overzicht te pre-
senteren, maar het benadrukken dat, naast het gebruiken
van reeds in de praktijk bewezen selectie-, implementa-
tie- en beheermethodieken en -technieken bij ERP-pro-
jecten, de inbreng van ervaring noodzakelijk is om
gestructureerd risico’s te managen.

Bij de uitwerking hanteren wij het in figuur 1 gegeven
‘EW-model’.

Casus 1: Early Warnings bij een
pakketselectietraject

Inleiding

Een pakketselectietraject kan globaal worden onder-
scheiden in de fasen: definitie van eisen en wensen, long-
list- en shortlistfase en contractonderhandelingen. Ken-
nis en ervaring bij het personeel van een organisatie die
een ERP-systeem selecteert is veelal niet of onvoldoende
aanwezig, omdat een organisatie gemiddeld eenmaal in
de vijf tot tien jaar een selectietraject uitvoert voor een
ERP-systeem. Bij een pakketselectie wordt vaak een stra-
tegische keuze gemaakt omdat het gekozen ERP-systeem
een belangrijk middel vormt waarmee ondernemings-
doelstellingen moeten worden gerealiseerd. Verkeerde
keuzen kunnen ernstige consequenties voor organisaties
hebben. Het belang van het zorgvuldig uitvoeren van een
pakketselectietraject dient dan niet te worden onder-
schat.

De casus: ‘Een goede voorbereiding is het halve
werk’

Een middelgroot installatie- en onderhoudsbedrijf besluit
tot vervanging van haar huidige automatisering (een mix
van zelf ontwikkelde programmatuur en een verouderde
versie van een standaardpakket). De directeur/grootaan-
deelhouder vraagt het hoofd Automatisering een pak-
ketselectietraject op te starten. Omdat het hoofd Auto-
matisering weinig feeling heeft met het in kaart brengen
van bedrijfsprocessen en met selectietrajecten, vraagt hij
de medewerkster Kwaliteitsbeheersing om samen met
hem de projectgroep Pakketselectie te vormen. De direc-
teur/grootaandeelhouder geeft de projectgroep mee dat
de investering maximaal 0,9 mln euro mag bedragen.
Tevens stelt hij dat het advies binnen acht weken gepre-
senteerd moet worden op de eerstvolgende bijeenkomst
van het managementteam.
Deze punten in het achterhoofd houdende gaat het hoofd
Automatisering op zoek naar kandidaatpakketten op het
internet. Tegelijkertijd stelt de projectgroep een lijst met
wensen en eisen op die wordt afgestemd met de proces-
eigenaren. Hieruit volgt slechts een beperkt aantal wijzi-
gingen. Na een week heeft het hoofd Automatisering een
longlist van negen mogelijke pakketten opgesteld. Ver-
volgens wordt naar alle negen leveranciers op de longlist
een vragenlijst opgestuurd om aan te geven in hoeverre
het pakket aan gestelde eisen voldoet (de Request for
Information, RFI). In de begeleidende brief wordt ver-

meld dat indien de leverancier niet binnen de gestelde
termijn de vragenlijst volledig ingevuld retourneert, het
pakket niet meer in het verdere selectietraject wordt
meegenomen. Uiteindelijk reageren niet alle leveranciers
binnen de gestelde termijn.
Op basis van de terugontvangen RFI’s komt de project-
groep tot een shortlist met twee pakketten: één van de
grotere ERP-pakketten en een branchespecifiek pakket.
Op verzoek van het bedrijf geven beide leveranciers ver-
volgens een korte demonstratie van het systeem op de
locatie van het bedrijf. Bij deze demonstratie, waar geen
gebruik is gemaakt van een business case, waren de
leden van de projectgroep en de leden van het manage-
mentteam aanwezig. Alleen de directeur/grootaandeel-
houder was er niet bij. Ten slotte brengen de beide leve-
ranciers een offerte met een kostencalculatie voor
aanschaf en implementatie van hun pakket uit. Op basis
van de uitkomsten van deze demo, de ingevulde RFI’s en
de offertes brengt de projectgroep een advies uit aan de
directeur/grootaandeelhouder en presenteert haar keuze
in het managementteamoverleg. De projectgroep komt
tot het advies om te kiezen voor het ERP-pakket.

Van een goede relatie heeft de directeur/grootaandeel-
houder inmiddels gehoord welke inspanningen de imple-
mentatie van een dergelijk pakket vraagt van zijn bedrijf
(in termen van geld en tijd). Hij heeft dan ook nog geen
goed gevoel bij de uitkomst van het selectietraject en
vraagt een IT-auditor een second opinion uit te voeren
op het uitgevoerde selectie- en keuzetraject.

Uit het onderzoek van de IT-auditor kwam al snel naar
voren dat de voorbereiding en uitvoering van het selec-
tie- en keuzetraject niet adequaat waren uitgevoerd. De
gestelde randvoorwaarden waren onduidelijk gedefi-
nieerd en het genoemde bedrag betrof uitsluitend de
investeringskosten. Bij de kosten van implementatie,
kosten van beheer en mogelijke baten door kosten-
reductie of additionele baten was niet stilgestaan. Tevens
bleek een belangrijk bedrijfsspecifiek proces niet uitge-
werkt te zijn en niet te zijn meegenomen in het selectie-
traject. Het hoofd Automatisering heeft slechts één bron
geraadpleegd en op een ongestructureerde wijze infor-
matie verzameld voor het samenstellen van de longlist.
Het pakket van één van de (andere ERP-) leveranciers
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Early Warning: geen onderscheid tussen huidige eisen 

en toekomstige eisen ...
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Figuur 1. Early
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die niet tijdig de RFI heeft kunnen terugsturen, blijkt
achteraf het pakket te zijn dat het meest geschikt is voor
het bedrijf, mede vanwege de mogelijkheden op het
gebied van maatwerk en interfaces.

Een adequate voorbereiding en uitvoering van het pak-
ketselectietraject kunnen een verkeerde keuze van een
pakket voorkomen en een bedrijf veel narigheid tijdens
de implementatie en na het in gebruik nemen van het
pakket besparen.

Een aantal generieke Early Warnings

In tabel 1 is voor de selectiefase een aantal Early War-
nings opgenomen. Tevens zijn de gevolgen opgenomen
indien de Early Warnings niet worden gesignaleerd, de
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opvolging niet serieus wordt genomen of niet tijdig
plaatsvindt.

Casus 2: Early Warnings bij een
implementatietraject

Inleiding

Na de uiteindelijke keuze voor een ERP-systeem komt
het volgende traject, namelijk de feitelijke implementa-
tie van het ERP zelf.

Vaak heeft de organisatie al iets van het ERP-systeem
gezien gedurende het selectietraject. Meestal worden er
na de longlistfase ERP-leveranciers en/of implementatie-

 Fase
 
Keuze rand-
voorwaarden 
bepalen. 
Wensen 
en eisen 
definiëren.

Longlist- en 
shortlistfase

Contract-
onder-
handeling

 Early Warnings

*Binnen de organisatie is geen duidelijk beeld van de ken-
merken van een ERP-systeem. Een ERP-systeem wordt gezien 
als één allesomvattend standaardpakket in plaats van 
meerdere standaardpakketten.

*Doelstellingen die met de keuze en implementatie van een 
ERP-systeem moeten worden gerealiseerd en de gestelde 
randvoorwaarden worden niet duidelijk, niet meetbaar vastge-
legd en niet expliciet gecommuniceerd binnen de organisatie.
 

*Geen tussentijdse herevaluatie van vooraf gekozen rand-
voorwaarden terwijl uitgangssituatie is veranderd gedurende 
de uitvoering van de pakketselectie.
 

*Geen onderscheid tussen huidige eisen en toekomstige 
eisen. Met toekomstige eisen wordt geen rekening gehouden 
omdat ‘deze morgen weer veranderd zijn’.

*Randvoorwaarde ‘geld’ betreft uitsluitend een maximum 
investeringsbedrag.

*Pakket blijkt niet te voldoen aan niet-functionele eisen 
(bijvoorbeeld gegevensuitwisseling met derden).

*Niet richten op de kritische veelal bedrijfsspecifiek functionele 
eisen (immers elk ERP-systeem heeft wel een grootboek).

*Een te beperkt aantal bronnen wordt geraadpleegd om een 
overzicht te krijgen van alle pakketten als input voor de longlist.

*Volgens de leverancier/de ingevulde RFI voldoet het pakket 
honderd procent aan de gestelde eisen en wensen.

*Leverancier verstrekt niet (tijdig) de gevraagde informatie. 
Dus wordt het pakket niet in de shortlist meegenomen.

*Leverancier toont alleen een demo-versie en/of een versie 
die nog niet alle functionaliteiten bevat. De leverancier belooft 
dat een volgende versie de functionaliteiten zal bevatten.

*Geen afzonderlijke selectie van een implementatiepartner 
van het gekozen ERP-systeem. Blind varen op voordracht 
door leverancier van een implementatiepartner.

*Door leverancier ingevulde RFI vormt geen bijlage van 
het contract.

*Contract wordt uitsluitend beoordeeld door een algemene 
jurist (veelal de huisjurist). Boordeling op juridische aspecten, 
specifiek voor dit soort contracten, vindt onvoldoende plaats.

 Tekortkomingen

*Aanschaf van een ‘te zwaar’ ERP-systeem leidend tot onnodig 
hoge aanschaf-, onderhouds- en beheerkosten. Bijvoorbeeld 
een groot deel van de functionaliteiten wordt niet gebruikt.
 

*De uitkomsten van de shortlist blijken niet te voldoen aan de 
randvoorwaarden die vooraf gesteld (dienen te) zijn door 
degenen die definitieve keuze maken (veel topmanagement). 
Shortlistfase moet (gedeeltelijk) opnieuw worden uitgevoerd. 
 

*Gekozen randvoorwaarden blijken niet realistisch meer om-
dat uitgangssituatie is veranderd gedurende de uitvoering van 
de pakketselectie.
 
 *Gekozen pakket bevat niet voldoende flexibiliteit om in te 
kunnen spelen op mogelijke toekomstige veranderingen in de 
organisatie of haar externe omgeving.
 

*Verkeerde keuze van een ERP-systeem. Voor een ander 
pakket zou zijn gekozen indien i.p.v. uitsluitend investerings-
kosten ook implementatiekosten en -baten waren meegenomen.

*Het gekozen pakket voldoet wel aan de functionele eisen 
maar niet aan niet-functionele eisen. Indien ook de niet-functio-
nele eisen (zoals interfacemogelijkheden) waren gedefinieerd, 
was een ander pakket gekozen.

*Bedrijfsspecifieke zaken blijken toch geen standaardfunctio-
naliteit te zijn en kunnen alleen via kostbaar maatwerk gerea-
liseerd worden. Tevens leidend tot extra onderhoudskosten.

*Een niet in de longlist opgenomen pakket blijkt achteraf een 
betere oplossing te zijn dan het geselecteerde pakket.

*Leverancier heeft de RFI te snel ingevuld en pakket blijkt 
later toch aan belangrijke eisen niet te voldoen.

*Het afgevallen pakket blijkt achteraf toch de beste oplossing.

*(De opgeleverde versie van) het ERP-pakket blijkt niet te 
voldoen aan (alle) minimale eisen.

*Ontevredenheid over implementatiepartner. Implementatie 
verloopt niet binnen gestelde doelen inzake geld, tijd en 
kwaliteit.

*Eisen blijken geen standaardfunctionaliteit te zijn alhoewel dit wel 
is aangegeven door de leverancier in RFI. Extra kosten wegens 
maatwerk. Eisen worden niet gerealiseerd met het pakket.

*Extra kosten inzake onderhoud van maatwerk omdat deze 
niet onder het contract vallen.

Tabel 1.
Early Warnings tijdens

de selectiefase.



partners uit de shortlist uitgenodigd om op basis van een
business case een korte demonstratie (‘proof of the pud-
ding’) te geven van het ERP-systeem. Dat dit soms mis-
leidend kan zijn is evident, immers de vraag is of de busi-
ness case die gehanteerd wordt bij de demonstratie wel
representatief is voor de organisatie als geheel en of alle
gevraagde functionaliteiten ook daadwerkelijk zo een-
voudig en gemakkelijk werken in de praktijk als tijdens
de demonstratie.

De casus ‘Plug and Play’

Een buitenlandse moedermaatschappij met veel vestigin-
gen in diverse landen, waaronder Nederland, heeft na
een uitgebreid selectietraject gekozen voor het ERP-sys-
teem omdat dit hét systeem voor de gehele onderneming
zou moeten zijn. Op het niveau van de moedermaat-
schappij is er een basis-ERP-systeem gebouwd voor alle
werkmaatschappijen, waaronder een werkmaatschappij
in Nederland.

De Nederlandse werkmaatschappij die te typeren is als
een kleine handelsonderneming, kon in 1999 geen ande-
re keuze maken dan het implementeren van het ERP-sys-
teem omdat het in gebruik zijnde systeem niet Y2K- en
europroof was. Doordat aanvankelijk werd gedacht dat
de implementatie wel mee zou vallen omdat de moeder-
maatschappij immers het nodige voorwerk had gedaan,
heeft het management van de Nederlandse werkmaat-
schappij de bedrijfsspecifieke zaken erg onderschat. Zo
was bijvoorbeeld een voorraadadministratie in eenheden
niet voldoende voor het volgen van de geld- en goede-
renbeweging. Ook bruto- en nettogewichten dienden te
worden geregistreerd. Dit zat niet standaard in het basis-
ERP-systeem dat geleverd werd door de moedermaat-
schappij. Gevolg: diverse grote voorraadverschillen die
niet konden worden verklaard. Ook reeds ingerichte
autorisatieprofielen voor de primaire functiescheiding
tussen inkoop, administratie en verkoop waren niet
werkbaar bij de werkmaatschappij, omdat er verschil-
lende taken in de standaard-autorisatieprofielen waren
opgenomen. Terwijl in Nederland juist gekozen was
voor een andere inrichting van de taken en verantwoor-
delijkheden vanwege de beperkte omvang van de orga-
nisatie. Gevolg was het één op één overnemen van de
standaard-autorisatieprofielen en meerdere autorisatie-
profielen koppelen aan één functionaris, waardoor de
vereiste controletechnische functiescheiding systeem-
technisch niet meer was gewaarborgd.

De uiteindelijke gevolgen van deze implementatie waren
dat het management werd geconfronteerd met erg veel
aanpassingen in het ERP-systeem achteraf en een erg
hoog prijskaartje voor een ERP-systeem ter ondersteu-
ning van de bedrijfsprocessen. In deze casus had het
management baat gehad bij Early Warnings voordat
begonnen werd met het implementatietraject. Door er
echter zonder meer van uit te gaan dat ‘alles’ centraal
was geregeld en dus in Nederland alleen maar sprake
kon zijn van ‘plug and play’, heeft het management van
deze onderneming ervaren dat een ERP-implementatie
niet standaard is en dat gestructureerd risicomanage-
ment wel degelijk toegevoegde waarde kan hebben. De
IT-auditor werd in deze casus pas betrokken nadat er
door de controlerend accountant onverklaarbare ver-

schillen in de voorraadadministratie werden geconsta-
teerd. Deze IT-auditor heeft alsnog een uitgebreide risi-
coanalyse uitgevoerd (op basis van het ‘EW-model’) en
op grond daarvan concrete verbetermaatregelen geadvi-
seerd.

Een aantal generieke Early Warnings

In tabel 2 is voor de implementatiefase een aantal Early
Warnings opgesomd. Tevens zijn de gevolgen opgeno-
men indien de Early Warnings niet (tijdig) worden gesig-
naleerd en opgepakt.

Casus 3: Early Warnings bij het in beheer
nemen van een ERP-systeem

Inleiding

‘Beheert eer gij het ERP-systeem begeert’, dat is het
motto voor het in beheer nemen van het ERP-systeem.
De overdracht van de projectorganisatie naar de beheer-
organisatie is cruciaal. In de praktijk is de scheidslijn tus-
sen enerzijds de projectorganisatie en anderzijds de
beheerorganisatie niet altijd even scherp. Met name pro-
jectleden die in de beheerorganisatie een andere rol gaan
vervullen, hebben vaak moeite met het daadwerkelijk
‘beheren’ van het ERP-systeem voor de gebruikers. Was
het voor hen in de projectorganisatie nog mogelijk om
zonder strikte procedure in het systeem te werken, dan
wordt het voor hen even wennen om in de beheerorga-
nisatie ook te werken volgens strikte procedures (denk
aan inperking van reeds toegekende autorisaties en de
wijze waarop parameters in het ERP-systeem worden
aangepast). Het is belangrijk voor het projectmanage-
ment om de projectorganisatie op een gegeven moment
nadat het implementatietraject is afgerond, ook te ont-
mantelen en formeel decharge te verlenen. Hierdoor kan
de beheerorganisatie met een ‘schone lei’ beginnen aan
het beheer van het ERP-systeem.

De casus ‘Beheert eer gij begeert’

Het management van een professionele dienstverlenende
organisatie heeft na een implementatietraject van ruim
anderhalf jaar besloten om het gekozen en ontwikkelde
ERP-systeem uiteindelijk in productie te nemen, ondanks
een groot aantal tekortkomingen op het gebied van
onder andere rapportages en additioneel noodzakelijk
maatwerk. Het ERP-systeem moest onder druk van het
management (mede vanwege het reeds ontstane negatie-
ve beeld rondom het ERP-systeem) per een bepaalde
datum gaan draaien. De projectorganisatie heeft het
ERP-systeem in overleg met een aantal key-users uitein-
delijk in gebruik genomen. Direct na de invoering van
het ERP-systeem werd de projectorganisatie overstelpt
door vele telefoontjes van eindgebruikers die ineens
‘hun’ werk niet meer konden doen. De eerste weken
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Early Warning: er wordt niet gestuurd op de 

afgesproken eisen en wensen ...
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Implemen-
tatietraject
 
Initiatie- en 
scopingfase

Ontwerp- en 
prototyping- 
fase

Realisatie

Implemen-
tatie en 
roll-out

 Early Warnings

*Projectmanagement is niet ervaren en niet deskundig 
genoeg en de projectorganisatie is niet goed opgezet voor de 
start van het implementatietraject.
 

*Het projectplan is niet voor de start van het project formeel 
geaccordeerd door de opdrachtgever en is niet beoordeeld 
door een onafhankelijke derde partij.

*Projectresources en de projectmiddelen zijn nog niet geheel 
rond voordat het implementatietraject start.

*De projectdoelen worden niet duidelijk en niet meetbaar 
vastgelegd.

*Verantwoordelijkheden voor de kwaliteit van het op te leveren 
ERP-systeem worden niet duidelijk vastgelegd en/of gecom-
municeerd.

*Er wordt niet gestuurd op de in het selectietraject met de 
leverancier en/of implementatiepartner afgesproken eisen en 
wensen.

*Verantwoordelijkheden voor de inbedding van het ERP- 
systeem in de organisatie zijn niet duidelijk vastgelegd en/of 
gecommuniceerd.

*De gevolgen van de implementatie voor de huidige ICT- 
infrastructuur worden niet duidelijk in kaart gebracht. 

*Er wordt vooraf geen integraal besturings- en beheersings-
concept uitgewerkt.

*Er wordt geen methode gehanteerd om financiële, bedrijfs-
en internecontrolerisico’s tijdig te signaleren.

*Er wordt in de business blueprint niet duidelijk vastgelegd  
op welke wijze het ERP-systeem de bedrijfsprocessen daad-
werkelijk gaat ondersteunen.

*Er wordt geen gebruik gemaakt van een prototyping om de 
toekomstige inrichting van het ERP-systeem te concretiseren.

*Er wordt niet duidelijk afgesproken wie verantwoordelijk is 
voor beveiligingsaspecten in en rondom het ERP-systeem.

*Er wordt niet afgesproken wie verantwoordelijk is voor het 
updaten van bestaande back-up- en uitwijkprocedures.

*Er worden geen afspraken gemaakt voor performance- 
monitoring en capacityplanning.

*AO-procedures voor gebruikers worden niet beschreven.

*De conversie van data van het oude systeem naar het ERP- 
systeem wordt niet goed gecoördineerd.

*Eindgebruikers worden niet of nauwelijks tijdig opgeleid voor 
het werken met het ERP-systeem. De implementatie van een 
nieuw ERP-systeem vereist een nieuwe manier of andere wijze 
van werken door de eindgebruikers (andere user controls en 
application controls).

 Tekortkomingen

*Onvoldoende projectmanagement en projectleden die het 
integrale belang van het ERP-systeem niet inzien. Er ontstaan 
‘muren’ tussen de projectgroepen.
 

*Scoping wordt na de start van het project regelmatig aangepast.
 

*Bij de aanvang van het project ontstaat er al een achterstand 
in de projectplanning vanwege het ontbreken van de resources 
en middelen.
 

*Door onduidelijke projectdoelen is het meten van projectresul-
taten niet mogelijk (baten-rendementanalyse is niet mogelijk).
 

*Er wordt een ERP-systeem ingevoerd dat nog niet voldoet aan 
de daaraan te stellen kwaliteitseisen.

*Vervaging van vooraf gestelde eisen en wensen die geleid 
hebben tot de keuze van het ERP-systeem.

*Overdracht en inbedding van opgeleverde producten zoals 
AO-beschrijvingen mislukken.

*Onaangename verrassingen na het in gebruik nemen van het 
ERP-systeem (zoals databaseproblemen vanwege het feit dat 
er nu veel meer opvragingen worden gedaan dan voorheen 
omdat er nu veel meer gebruikers zijn).

*‘Control’-structuur te zwak voor een goede besturing van de 
bedrijfsprocessen en om risico te beheersen.

*Onvoldoende risicomanagement.

*Onduidelijke beschrijving van de ‘as is’- naar de ‘to be’-situatie.

*Gedurende het implementatietraject is er onvoldoende inzicht  
in het op te leveren ERP-systeem.

*Onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor de 
beveiligingsaspecten in het ERP-systeem (de autorisaties voor 
eindgebruikers en de beheerders) en wie verantwoordelijk is 
voor het herontwerpen van de aanwezige beveiligingsstructuur 
rondom het ERP-systeem (de autorisatie voor de toegang tot 
het ERP-systeem via het netwerk).

*De bestaande back-up- en uitwijkprocedures worden niet 
geactualiseerd na de implementatie van het ERP-systeem, 
waardoor er continuïteitsrisico’s worden gelopen zonder dat 
de business zich ervan bewust is.
 

*Door de implementatie van een ERP-systeem wordt er een 
behoorlijk beslag gelegd op bestaande hardware, waardoor 
zonder specifieke afspraken over meting van performance en 
capaciteit er in geval van ‘overbelasting’ van beschikbare hard-
ware er onnodig tijdverlies kan ontstaan.
 

*Door de invoering van een ERP-systeem dienen ook de proce-
dures rondom het systeem te worden aangepast en/of opnieuw 
te worden gemaakt. Zonder deze procedures kunnen gebrui-
kers ‘weer’ op de oude wijze gaan werken.

*Een verscheidenheid aan problemen veroorzaakt door on-
volkomenheden in de gegevensconversie zowel van stam- als
variabele gegevens.
 

*Door weinig aandacht voor opleiding en training wordt de 
meerwaarde van het ERP-systeem door eindgebruikers niet of 
nauwelijks onderkend. Ook zullen zij vaak met andere toepas-
singen (zoals lijstjes uit Excel) verder werken, terwijl dit met 
het ERP-systeem niet meer noodzakelijk is.

Tabel 2.
Early Warnings tijdens
de implementatiefase.



waren hectisch en chaotisch. De projectorganisatie was
voornamelijk bezig met ‘brandjes’ te blussen en kwam
zo niet toe aan het oplossen van de bekende tekortko-
mingen, zoals het additionele maatwerk en de inrichting
van de rapportagestructuur. Gevolg was dat de project-
organisatie noodgedwongen consensus deed aan de
gewenste kwaliteit (o.a. op het gebied van autorisaties;
zo kregen sommige functionarissen veel te ruime autori-
satiebevoegdheden).

Na ruim zes maanden werd het wat rustiger en kreeg de
projectorganisatie meer ruimte om verder te gaan met
het ‘reguliere’ werk dat gepland stond en waarin diverse
achterstanden waren ontstaan. De projectorganisatie
besloot onder meer een IT-auditor in te schakelen om
gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen. Eén
van de eerste acties was het optuigen van een beheer-
organisatie naast de projectorganisatie. Dit betekende in
de praktijk dat rollen en verantwoordelijkheden werden
uitgewerkt voor leden van de projectorganisatie die ener-
zijds in de projectorganisatie en anderzijds in de beheer-
organisatie zaten. Door het opzetten van de beheerorga-
nisatie werd duidelijk wat de benodigde capaciteit was.
Besloten werd om zittende leden van de projectorgani-
satie (veelal eigen functionarissen) over te hevelen naar
de beheerorganisatie en eventuele leemten in de project-
organisatie op te vullen door het inhuren van tijdelijke
externe consultants.

Doordat het management het belang van een goed wer-
kende beheerorganisatie in deze casus had onderschat, is
veel kostbare tijd verloren gegaan. Dit had voorkomen
kunnen worden door vooraf goed te beseffen dat het in
beheer nemen van een ERP-systeem gepaard dient te
gaan met het opzetten en inrichten van een ERP-beheer-
organisatie.

Het is belangrijk om tijdig te starten met het inrichten
van een adequate beheerorganisatie met de daarbijbeho-
rende taken en verantwoordelijkheden. Reeds voor de
feitelijke oplevering van het ERP-systeem dient er een
beheerorganisatie te zijn ingericht om na de implemen-
tatie het ERP-systeem gelijk in productie te kunnen

nemen. Het niet tijdig oppakken van de beheerorganisa-
tie leidt in de praktijk ertoe dat de projectorganisatie
‘gewoon’ doorgaat, met één groot verschil, namelijk dat
je dan te maken gaat krijgen met de eindgebruikers die
andere eisen en wensen zullen hebben. Met een goed
opgezette beheerorganisatie zal de organisatie de ‘meer-
waarde’ van het ERP-systeem ervaren ten opzichte van
het oude systeem waarmee werd gewerkt.

Een aantal generieke Early Warnings

In tabel 3 zijn voor het in beheer nemen van ERP-syste-
men een aantal Early Warnings en mogelijke toekomsti-
ge tekortkomingen opgesomd.

Conclusie

In dit artikel is ingegaan op een aantal Early Warnings
die in de verschillende fasen van selectie tot en met het
in beheer nemen van een ERP-systeem kunnen worden
onderkend. Geconcludeerd kan worden dat gestructu-
reerd risicomanagement noodzakelijk is om met behulp
van Early Warnings risico’s bij ERP-projecten te
managen.

Doel was niet een volledig overzicht van Early Warnings
te presenteren, maar het benadrukken dat, naast het
gebruiken van reeds in de praktijk bewezen methodieken
en technieken, de inbreng van ervaring noodzakelijk is
om risico’s te managen.
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nemen van het 
ERP-systeem

Beheer van 
het ERP- 
systeem

 Early Warnings

*Er wordt niet duidelijk vastgelegd wat de taken en  
verantwoordelijkheden van de beheerorganisatie zijn. 

*Er worden geen formele afspraken gemaakt tussen 
de eindgebruikers en de beheerorganisatie van het 
ERP-systeem.

*Er worden geen test-, acceptatie- en overdrachts-
procedures ontwikkeld om toekomstige wijzigingen 
in het ERP-systeem te managen.

*Er worden geen afspraken gemaakt over het 
onderhouden van systeemdocumentatie  en 
gebruikersdocumentatie.

 Tekortkomingen

*Onvoldoende en daardoor niet goed werkende beheerorganisatie 
waardoor het ERP-systeem al snel ‘out of control’ kan raken. 

*Verwachtingskloof tussen de gebruikers en de beheerorganisatie 
waardoor problemen snel worden toegeschreven aan het ERP- 
systeem en waardoor de acceptatie van het systeem erg traag 
verloopt.
 

*Onvoldoende changemanagement met alle gevolgen van dien 
(zoals ontstaan van inconsistenties binnen het ERP-systeem).
 

*Systeem en gebruikersdocumentatie worden niet onderhouden 
waardoor na verloop van tijd niemand meer weet hoe de inrichting 
heeft plaatsgevonden.
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