
Inleiding

Een succesvolle internationale retailorganisatie, werk-
zaam in elf landen in Europa, kampte met diverse IT-
managementvraagstukken. Eén daarvan was de keuze
voor een te selecteren back-office systeem in de filialen.
Het huidige back-office systeem dat in een aantal landen
werd gebruikt voldeed niet meer aan de functionele en
technische eisen van de organisatie. De vraag werd al
snel gesteld om een nieuw (standaard)pakket te selecte-
ren dat het meest geschikt is voor deze internationale
organisatie.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden was het nood-
zakelijk om voorafgaande aan de selectie vast te stellen
of er voldoende basis is om één internationaal pakket te
selecteren in plaats van voor ieder land afzonderlijk; cen-
tralisatie in plaats van decentralisatie.

De kracht van de organisatie is echter het toekennen van
decentrale verantwoordelijkheden in de landen. Ieder
land heeft de bevoegdheid op nationaal niveau zelf
beslissingen te nemen. De cultuur die hieruit is voortge-
vloeid, is dat vraagstukken op nationaal niveau worden
opgelost, zonder daarbij echter andere, internationale,
oplossingen mee te nemen; individualisme in plaats van
synergie.

Omdat de keuze van een internationale oplossing niet
alleen resulteert in een nieuw back-office pakket in de
landen, maar tevens een verandering teweegbrengt in de
huidige structuur (centralisatie versus decentralisatie) en
cultuur (synergie versus individualisme) van de organi-
satie, is besloten om de vraag van de organisatie uit te
breiden naar het definiëren van een internationale appli-
catiestrategie. Een dergelijke strategie dient niet alleen
duidelijkheid te geven over de gekozen applicatie ter
ondersteuning van de filiaalprocessen, maar ook over de

andere aspecten van IT-management, waaronder de
inrichting van management en organisatie en de gewens-
te cultuur.

De gehanteerde aanpak, de ervaringen van de auteurs en
de specifieke kenmerken van internationale trajecten
worden in dit artikel aan de lezer voorgelegd. Dit is
gedaan door middel van een business case, waarbij de
bovengenoemde organisatie globaal is beschreven en het
traject om te komen tot een applicatiestrategie en de
daaropvolgende projecten chronologisch wordt doorlo-
pen.

De casus

De organisatie is, zoals reeds in de inleiding beschreven,
een succesvolle internationale organisatie in de retail.
Naast de filialen kent ieder land een hoofdkantoor waar-
in de ondersteunende processen (o.a. HRM, Financiële
administratie en Informatiemanagement) zijn onderge-
bracht. Ten slotte is er centraal in Europa een interna-
tionaal hoofdkantoor voor de internationale besturing
en ondersteuning.

Ieder land kent een eigen managementteam dat verant-
woordelijk is voor de bedrijfsvoering in het betreffende
land. Een onderdeel van deze bedrijfsvoering betreft IT-
management in het land: de inrichting en beheersing van
de informatievoorziening. Op landelijk niveau kunnen
IT-beslissingen worden genomen door het management-
team.

De informatievoorziening bestaat ruwweg uit centrale
applicaties ter ondersteuning van de secundaire proces-
sen (zoals Financiële administratie en Marketing). Voor-
beelden hiervan zijn een centraal financieel systeem en
een artikelbeheersysteem. Deze centrale systemen draai-
en in het rekencentrum van het internationale hoofd-
kantoor. Het rekencentrum biedt als zelfstandige werk-
maatschappij binnen de holding waartoe de
onderneming behoort, IT-diensten aan voor de gehele
groep. Daarnaast bestaan er decentrale applicaties ter
ondersteuning van de filiaalprocessen (bijvoorbeeld een
back-office systeem in een filiaal).
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Steeds vaker worden IT-projecten uitgevoerd met een internationaal karakter.
De doelstelling van deze projecten is de realisatie van een internationale
oplossing die geldt voor verschillende landen. Als uitgangspunt bij een
internationaal project kan gebruik worden gemaakt van standaardmethoden
en -technieken voor projectmanagement ([Duke01]). Echter, om deze
projecten succesvol uit te kunnen voeren zal er in voldoende mate rekening
moeten worden gehouden met internationale aspecten. In dit artikel wordt
ingegaan op deze specifieke aandachtspunten. Op basis van een business
case worden de ervaringen van de auteurs bij internationale projecten
beschreven. Deze ervaringen geven inzicht in mogelijke aanpakken,
oplossingen en valkuilen bij internationale projecten, rekening houdend met
internationale aspecten.



Ieder land bepaalt in grote mate zelf de inrichting en
beheersing van de informatievoorziening (decentrale ver-
antwoordelijkheid). De huidige ondersteuning van de
back-office processen (o.a. inkoop en goederenont-
vangst, voorraadmanagement en verkoopgegevens) kent
in de landen veel functionele en technische beperkingen.
Eén land, het land waarin het internationaal hoofdkan-
toor is gevestigd, heeft reeds een standaardpakket gese-
lecteerd. De andere landen moeten nog een (stan-
daard)pakket selecteren dat het meest geschikt is. Hierbij
is de vraag gerezen om één internationaal pakket te
selecteren.

De International Board, waarin de landendirecteuren
zijn vertegenwoordigd, worstelt met de vraag of er vol-
doende basis is (ofwel overeenkomsten in de verschil-
lende landen) om één internationaal pakket te kunnen
selecteren en zo ja, wat te doen met de reeds geselecteer-
de oplossing in één land.

Project I: Definiëren van de internationale
applicatiestrategie

Doelstelling van een strategietraject is te komen tot een
samenhangende en gedragen visie op de inzet van ICT
binnen de organisatie en een actieplan om deze visie te
realiseren. Een applicatiestrategie is een geschikt middel
voor organisaties die de inzet van applicaties verder wil-
len beheersen of integreren met bedrijfsprocessen. Een
extra complexiteit in deze business case is dat de orga-
nisatie een internationale organisatie is, waarbij een
internationale applicatiestrategie moet worden gedefi-
nieerd.

Aanpak

Als eerste stap is de huidige situatie geïnventariseerd,
waarbij een gemeenschappelijk procesmodel is gedefi-
nieerd en mogelijke knelpunten zijn geïdentificeerd. Een
gemeenschappelijk procesmodel betreft een vastlegging
van de overeenkomstige processen en informatievoor-
ziening op globaal niveau.

Bij de vastlegging bleek al snel dat de complexiteit niet
zit in het identificeren van de gemeenschappelijke pro-
cessen en applicaties, maar juist in het analyseren van de
knelpunten. Knelpunten ontstaan door verschillen in de
landen in processen en/of informatievoorziening, waar-
door het niet mogelijk is een internationaal pakket te
selecteren. Voorbeelden van belangrijke verschillen zijn:

* Wet- en regelgeving. In Italië is het wettelijk verplicht
om kassa’s in te zetten die door de Italiaanse overheid
zijn gefiscaliseerd. Hierdoor wordt de keuze van een
back-office systeem dat geïntegreerd is met de kassa
beperkt.

* Kortingen. In Duitsland was het tot voor kort niet
toegestaan om kortingen op producten te verlenen. Juist
in de andere landen is het geven van kortingen een
belangrijk instrument bij de verkoop van producten.

Naast de bovenstaande harde verschillen spelen zachte
verschillen een rol. Zachte verschillen hebben een ver-
band met de cultuur in een land en in de organisatie. De

omgang met ‘cultuur’ in de verschillende landen wordt
door ons als kritische succesfactor ervaren. Cultuur geeft
vorm aan de omgang en de ‘spelregels’ in ieder land.
Door in ieder land op een juiste wijze om te gaan met de
cultuur wordt het beste eindresultaat verkregen. Een
voorbeeld hiervan is dat in een aantal landen hiërarchie
een belangrijke rol speelt; een spelregel is dat je een
meerdere niet tegenspreekt. Tijdens één van onze work-
shops waarin uit één land zowel directie, management
als operationeel niveau aanwezig was, bleek het resultaat
de mening van de directie te zijn (management en ope-
rationeel niveau spreken deze mening niet tegen). Door
alsnog individuele gesprekken te houden kon toch een
totale inventarisatie worden uitgevoerd.

In de tweede stap is voor ieder land het gemeenschappe-
lijk procesmodel in detail uitgewerkt. Gedetailleerde
branchekennis is hierbij noodzakelijk omdat dergelijke
verschillen volledig en juist moeten worden vastgelegd.
Nadat deze verschillen zijn vastgelegd, kan op proces-
niveau worden bepaald om deze functionaliteit te stan-
daardiseren dan wel deze landenspecifiek in te richten en
te ondersteunen (aanpassing in de applicatie). Belangrijk
hierbij is dat het uitgangspunt standaardisatie moet zijn.
De landen moeten ‘water bij de wijn’ doen om zoveel
mogelijk processen en functionaliteit in het systeem te
standaardiseren. Als er geen landoverstijgende mogelijk-
heden voorhanden zijn, bijvoorbeeld ten behoeve van
wet- en regelgeving, moet naar landspecifieke oplossin-
gen worden gezocht.

Bij stap 2 van dit project kwamen onder andere de vol-
gende verschillen naar voren:

* De landen werken met verschillende prijswijzigings-
regels. Prijswijzigingsregels leggen vast op welke wijze
een filiaal dient om te gaan met prijswijzigingen op arti-
kelen. Voorbeelden hiervan zijn centrale prijswijzigingen
(prijswijzigingen die voor alle filialen gelden) en filiaal-
prijswijzigingen (prijswijziging specifiek voor één filiaal).
Deze regels zijn landspecifiek en zullen bij een interna-
tionale standaardapplicatie als maatwerk moeten wor-
den gerealiseerd.

* Voor de opslag van producten bestaan verschillende
mogelijkheden die allemaal moeten worden gerealiseerd
met de internationale standaardapplicatie. Voorbeelden
zijn cross docking centers, centrale magazijnen en er zijn
ook landen met alleen opslagruimte in de filialen.

* De omgang met kortingen varieert, waardoor ver-
schillende kortingregels moeten worden gerealiseerd in
het internationale pakket.

* Er zijn verschillende regelingen met de klantenkaart,
bijvoorbeeld als kortingkaart, betaalkaart of punten-
kaart.

Bij de uitvoering van de eerste twee stappen bleek al snel
dat er relatief weinig knelpunten bestaan, waardoor het
mogelijk is een internationale pakketselectie uit te voe-
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Door een applicatiestrategie kan men de inzet van

applicaties beheersen en/of integreren.



ren. Een mogelijk knelpunt dat hierbij is geïdentificeerd,
is de huidige cultuur en structuur van de organisatie.
Landen hebben weinig enthousiasme om met elkaar
samen te werken, en waar noodzakelijk water bij de wijn
te doen, om internationale oplossingen te bedenken en
te implementeren. Er heerst gebrek aan vertrouwen in de
andere partijen (ieder voor zich) en er zijn veel perso-
neelsmutaties in korte tijd binnen IT-managementposi-
ties.

Als derde stap is een ‘standaard’-pakketselectie uitge-
voerd, waarbij kandidaatpakketten zijn geëvalueerd.
Hierbij is ook de reeds gekozen oplossing van één land
meegenomen. Tijdens deze selectie bleek al snel dat veel
klantspecifiek maatwerk noodzakelijk was.

Mede omdat één oplossing reeds was gekozen voor één
land en daarvoor al het noodzakelijke maatwerk was
verricht, is besloten dit pakket in te gaan zetten als inter-
nationaal standaardpakket.

Resultaat

Het resultaat van dit project is een door de gehele inter-
nationale organisatie gedragen en samenhangende visie
over de inzet van applicaties en de verdere integratie met
de bedrijfsprocessen. Deze visie is uitgewerkt in een
korte- en een langetermijnstrategie.

De kortetermijnstrategie bevat het besluit om het gese-
lecteerde back-office systeem te implementeren in de ver-
schillende landen. De doelstelling is om de filiaalproces-
sen optimaal te kunnen ondersteunen. Indien mogelijk
zal centralisatie en standaardisatie van functionaliteit en
beheer rondom functionaliteit plaatsvinden.

In de langetermijnstrategie is vastgesteld dat functiona-
liteit (waaronder back-office functionaliteit) wordt
gecentraliseerd. Dit betekent dat in de toekomst onder-
zoek moet worden verricht om back-office functionali-
teit (en andere functionaliteit, waaronder logistiek) te
centraliseren.
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Project II: Herstructurering van de 
IT-managementfunctie

Met de gedefinieerde applicatiestrategie was de gestelde
vraag beantwoord. Tijdens het onderzoek was echter
ook gebleken dat de gerezen twijfel over de juistheid van
de gekozen applicatie minder het gevolg was van de
kwaliteit van de keuze, maar meer van de organisatie
waarbinnen deze keuze tot stand was gekomen. Gedu-
rende het strategietraject bleek dat in alle landen wel op
dezelfde wijze over applicatiestrategie werd gedacht.
Internationalisatie en centralisatie werden door iedereen
gezien als een verbetering, maar tegelijkertijd als een
niet-werkend fenomeen. Opmerkingen als: ‘We hebben
dit al eens geprobeerd, maar...’, ‘De anderen begrijpen
het toch niet...’, ‘Dat land staat op nummer één en de
rest komt erachteraan’ waren veelgehoorde opmerkin-
gen tijdens het traject. De twijfel aan de applicatie was
dus een symptoom van een niet-functionerende interna-
tionale IT-organisatie. Na het bestrijden van het symp-
toom is als vervolgproject de oorzaak aangepakt.

De uitgangssituatie bestaat uit een divers samenstel van
organisatieonderdelen waarover de IT-verantwoorde-
lijkheden zijn verdeeld.

Ten eerste heeft ieder land een IT-afdeling die verant-
woordelijk is voor de IT-activiteiten op operationeel en
tactisch niveau. In de praktijk ligt het zwaartepunt voor
deze afdelingen op de ondersteuning van de filialen bij
de ingezette Point-of-Sale (POS)- en back-office syste-
men. De operationele ondersteuning voor de centrale
systemen wordt voornamelijk geboden door het inter-
nationale rekencentrum. Dit rekencentrum initieert en
leidt, in meerdere of mindere mate in samenwerking met
de eindgebruikers in de verschillende landen, de ontwik-
keling van de centrale systemen.

Ook in het land van het internationale hoofdkantoor is
een IT-afdeling gepositioneerd. Deze IT-afdeling heeft
naast haar operationele en tactische verantwoordelijk-
heden voor het betreffende land, de verantwoordelijk-
heid voor het strategische niveau; zij dient leidend te zijn
in het bepalen en implementeren van de visie op de inzet
van IT binnen de gehele organisatie. Echter, ook deze
afdeling is voornamelijk actief op het vlak van de lokale
filiaalsystemen.

Het rekencentrum is primair verantwoordelijk voor
exploitatie en beheer van de centrale systemen. In het
rekencentrum zijn de mensen vertegenwoordigd die de
centrale systemen draaiende houden. Echter, in de hui-
dige situatie zijn deze mensen tevens voor een groot deel
verantwoordelijk voor de beslissingen op strategisch
niveau.

De geschetste situatie heeft een aantal negatieve ken-
merken die er onder andere toe hebben geleid dat het
gekozen back-office systeem ter discussie werd gesteld.
De belangrijkste negatieve kenmerken zijn:

* Het binnen één afdeling samengaan van de nationale
operationele en tactische verantwoordelijkheden en de
internationale strategische verantwoordelijkheden leidt
ertoe dat het laatste onvoldoende aandacht krijgt.
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* Operationele lokale vraagstukken, waarbij in het
uiterste geval filialen stilstaan, krijgen altijd voorrang ten
koste van de strategische ontwikkeling.

* Ontwikkeling van de filiaalsystemen wordt primair
geleid vanuit de bekende behoeften van het land waarin
het internationale hoofdkantoor is gevestigd.

* Er vindt geen gestructureerde kennisoverdracht plaats
naar de andere landen.

* De verantwoordelijkheid voor de strategische ont-
wikkeling van de centrale systemen ligt bij het externe
rekencentrum. Vanuit de organisatie is er geen interna-
tionale, bedrijfsstrategiegestuurde visie op de inzet van
de centrale systemen. De ontwikkeling op dit gebied
komt vanuit het technische perspectief van het reken-
centrum, waarbij binnen de organisatie geen functie aan-
wezig is die de ontwikkeling vanuit organisatorisch per-
spectief beoordeelt.

* Opdrachten voor de ontwikkeling van centrale syste-
men komen direct vanuit de vakafdelingen naar de IT-
leverancier (waaronder het rekencentrum). Het ontbre-
ken van een overkoepelend perspectief leidt ertoe dat
centrale en filiaalsystemen niet op elkaar aansluiten, de
technische kwaliteit onvoldoende is en voor hetzelfde
vraagstuk in ieder land een eigen applicatie wordt ont-
wikkeld.

Aanpak

De uitgangssituatie werd al in grote lijnen geïnventari-
seerd tijdens het voorgaande project. Bij de start van het
organisatieproject zijn de structuur en de IT-manage-
mentprocessen in detail geïnventariseerd. De organisa-
tiewijziging die zal volgen, vergt een grote veranderbe-
reidheid.

Om deze bereidheid te verkrijgen is in de analysefase
individueel gesproken met landendirecties, IT-managers
in de landen en verantwoordelijken bij het rekencen-
trum. Omdat echter alle partijen de nadelen ondervon-
den van de huidige organisatie was de noodzaak tot ver-
anderen bij allen duidelijk. Degenen die het meest
overtuigd moesten worden, waren zij wier persoonlijk
functioneren zou veranderen door een structuurwijzi-
ging. Dit gold met name voor de medewerkers van de
IT-afdeling van het land van het internationale hoofd-
kantoor. Door de vele wijzigingen die de afgelopen twee
jaar al hadden plaatsgevonden en de niet-aflatende kri-
tiek waren deze medewerkers zeer sceptisch geworden.

De daaropvolgende analysefase is in eerste instantie van-
uit een expertbenadering ingevuld. Hierbij zijn de doe-
len van de IT-functie afgezet tegen de processen en de
verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoorde-
lijkheden over de IT-structuren. Op basis van de ver-
schillen tussen de huidige structuur en de benodigde
structuur is vervolgens een actieplan opgesteld voor de
realisatie van de nieuwe structuur. Het ontwerp en het
actieplan zijn gepresenteerd in de International Board
meeting. Na accordering door de International Board
volgt de implementatie. Een implementatie die naast ver-

anderingen in structuur (centralisatie in plaats van
decentralisatie) ook een verandering in cultuur (synergie
in plaats van individualisme) teweeg moet brengen. Het
vertrouwen in elkaar dat in de afgelopen jaren steeds
verder is gedaald, moest weer worden herwonnen.

De noodzaak tot het herwinnen van het vertrouwen
betekende dat het presenteren van de verandering en
deze vervolgens rigoureus doorvoeren niet tot het
gewenste resultaat zou leiden. Gekozen is voor een gelei-
delijke invoering. Eerst zijn de randvoorwaarden
gecreëerd; dat wil zeggen dat een nieuwe internationale
IT-managementafdeling is opgebouwd zonder direct de
daarbijbehorende taken en verantwoordelijkheden op te
eisen. Stapsgewijs is echter een aantal lopende proble-
men opgepakt en heeft de internationale IT-manage-
mentafdeling bewezen van waarde te zijn; het project
voor het realiseren van het nieuwe back-office systeem is
hiervan één van de eerste bewijzen geweest.

Bij de invulling van de nieuwe organisatiestructuur spe-
len de culturele verschillen tussen de landen een duide-
lijke rol op het punt van acceptatie. In Duitsland bij-
voorbeeld wordt de structurele verandering geaccepteerd
en voegt eenieder zich in zijn nieuwe rol. In Nederland
blijft de scepsis nog lang bestaan; de discussie over de
rolverdeling en de mate van vrijheid van een land komt
herhaaldelijk terug en het vertrouwen moet echt worden
verdiend met bewezen resultaten. Frankrijk gaat nog lan-
ger zijn eigen weg; dit land moet herhaaldelijk worden
herinnerd aan de nieuwe verantwoordelijkheden en
overlegstructuren. De ingezette weg waarin een mix is
gezocht van enerzijds voorschrijven en anderzijds het
vertrouwen winnen, blijkt een noodzakelijke mix om het
gewenste resultaat te bereiken.

Resultaat

Het resultaat van de structuurverandering is een nieuwe
internationale IT-managementafdeling en veranderde
taken en verantwoordelijkheden voor het rekencentrum
en de IT-afdelingen in de landen. Een belangrijke door-
gevoerde verandering is dat de IT-afdeling op het inter-
nationaal hoofdkantoor is gesplitst in een IT-afdeling
voor het betreffende land (operationeel en tactisch
niveau) en een internationale IT-afdeling voor interna-
tionale activiteiten op tactisch en strategisch niveau. Dit
internationale team valt rechtstreeks onder de Interna-
tional Board. Figuur 2 geeft de veranderingen en de nieu-
we taakverdeling schematisch weer.
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IT-Strategie & Planning
De verantwoordelijkheid voor strategie en planning ten
aanzien van IT voor de gehele internationale organisatie
is belegd bij de nieuw opgezette afdeling IT-manage-
ment. Deze afdeling is verdeeld in drie competence cen-
ters: filiaalsystemen, centrale systemen en IT-infrastruc-
tuur. Ieder competence center bestaat uit een aantal
applicatiebeheerders en projectleiders die, ieder voor hun
eigen deelgebied, verantwoordelijk zijn voor het beheren
en ontwikkelen van de informatievoorziening. De IT-
strategie wordt ontwikkeld onder verantwoordelijkheid
van deze internationale afdeling; de functionele afdelin-
gen, de landelijke IT-afdelingen en het rekencentrum
hebben hierbij een adviserende rol.

Ontwerp & Ontwikkeling
Het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe systemen
wordt geleid vanuit de internationale IT-managementaf-
deling. Vanaf de start van projecten is het perspectief de
gehele internationale organisatie. In de projectteams heb-
ben de toekomstige eindgebruikers en de IT-verant-
woordelijken uit de landen een adviserende rol bij het
ontwerp en een uitvoerende rol bij de test en implemen-
tatie, de externe dienstverleners (ontwikkelaars en het
rekencentrum) hebben een uitvoerende rol.

Exploitatie & Beheer
De uitvoering van het beheer is verdeeld over de lande-
lijke IT-organisaties en het centrale rekencentrum. De
landelijke IT-organisaties voeren het support en het
beheer uit op de filiaalsystemen en de systemen die draai-
en op de landencentrales. Het rekencentrum voert het
beheer uit van de centrale applicaties en de datacommu-
nicatie. De beheerconcepten en -contracten worden
onder de verantwoordelijkheid van de internationale IT-
managementafdeling gedefinieerd binnen de ontwikke-
lingsprojecten.

Evaluatie & Nazorg
De evaluatie van de inzet van IT wordt ook weer onder
verantwoordelijkheid van de internationale IT-manage-
mentafdeling uitgevoerd. De verantwoordelijkheidsver-
deling is vergelijkbaar met de verdeling zoals geschetst
onder IT-Strategie & Planning.
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Project III: De uitrol van de back-office
applicatie

Op basis van de nieuwe structuur zoals die is voortge-
vloeid uit het tweede project, is een internationaal pro-
ject opgestart met als doelstelling het geselecteerde stan-
daardpakket ten behoeve van de ondersteuning van de
back-office processen uit te rollen in de verschillende lan-
den. Deze paragraaf beschrijft de internationale aanpak
die is gehanteerd bij de uitrol.

IT-Strategie & Planning

Het internationaal competence center Filiaalsystemen
heeft zich gecommitteerd aan de internationale applica-
tiestrategie die is voortgevloeid uit project I. Om deze
strategie te realiseren is er een globale internationale
planning vastgelegd, waarin een nieuw internationaal
project is gedefinieerd, namelijk de uitrol van het back-
office systeem in de verschillende landen.

Ontwerp & Ontwikkeling

Projectinrichting
Vanuit de internationale IT-managementafdeling is het
project opgezet en een internationale projectleider aan-
gesteld. De internationale projectleider, lid van het
competence center Filiaalsystemen, is verantwoordelijk
voor de optimale internationale samenwerking in de
landen.

Daarnaast zijn er in het competence center applicatiebe-
heerders aangewezen die verantwoordelijk zijn voor de
ontwikkeling van het back-office pakket en verantwoor-
delijk worden voor het beheer van het back-office pak-
ket. De applicatiebeheerders treden op als de contact-
personen richting de leverancier(s).

Er is een internationaal projectteam ingericht dat bestaat
uit medewerkers uit de landen met voldoende bevoegd-
heid om functionele beslissingen te kunnen nemen. Dit
projectteam heeft een adviserende rol bij het ontwerp.
Het internationale projectteam analyseert de verschillen
in de landen met betrekking tot back-office functionali-
teit en tracht waar mogelijk internationale oplossingen
te bedenken (verschillen te verkleinen c.q. weg te werken).

Verder is er in ieder land een projectteam samengesteld
dat tevens een adviserende rol heeft bij het ontwerp (bij-
voorbeeld inrichting van specifiek maatwerk) en een uit-
voerende rol heeft bij test en implementatie in het speci-
fieke land.

Projectaanpak
Ten behoeve van de uitrol zijn op internationaal niveau
afspraken gemaakt met leveranciers van hard- en soft-
ware. Naast een mogelijk kostenvoordeel (‘kwantum-
korting’) wordt hiermee ook het aantal verschillende
leveranciers/contactpersonen en afspraken (contracten)
sterk gereduceerd. Daarnaast zorgen deze afspraken er
ook voor dat hard- en software in alle landen identiek
dan wel compatibel zijn.
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Een belangrijk onderdeel van dit traject is het vastleggen
van de functionele eisen aan het back-office systeem.
Deze zijn gecategoriseerd (internationaal/nationaal) en
geprioriteerd (noodzakelijk voor de uitrol of mogelijk
daarna). Hierbij zijn de gedetailleerde processchema’s,
inclusief de verschillen uit het eerste project, in de landen
als uitgangspunt gehanteerd. Het internationaal project-
team heeft in overleg met de leverancier een programma
van eisen vastgelegd met daarin opgenomen de gecate-
goriseerde en geprioriteerde functionele eisen. Een
belangrijk aandachtspunt hierbij is dat moet worden
gezocht naar internationale oplossingen. Gedurende deze
sessies komen de gedetailleerde verschillen tussen de lan-
den naar boven. Het is niet de bedoeling om deze ver-
schillen te handhaven, maar juist om deze verschillen
‘glad te strijken’ door één internationale oplossing te kie-
zen. Dit zal veelal resulteren in kleine veranderingen bin-
nen de filiaalprocessen in de landen.

Na realisatie van het maatwerk heeft elk land zelf de
functionaliteit van het back-office systeem getest. Hier-
voor is een internationale testprocedure ingevoerd,
waarbij op formele wijze vanuit de landen testresultaten
in de vorm van verbeter- en wijzigingsvoorstellen wor-
den vastgelegd en gestructureerd. De testfase was een
complex traject binnen het internationale project. De
oorzaak daarvan is dat testresultaten en – nog belangrij-
ker – verbeter- en/of wijzigingsvoorstellen niet altijd een-
duidig, volledig en juist werden vastgelegd. Juist in een
internationaal project als dit, waarbij taal een moeilijk-
heidsfactor vormt en de landen niet direct in contact
staan met de leverancier van het pakket (eerst moeten de
verbeter- en wijzigingsvoorstellen nog worden gecatego-
riseerd en geprioriteerd door de internationale project-
groep), is eenduidige vastlegging (communicatie) van
cruciaal belang. Onduidelijkheid brengt verwarring met
zich mee, waardoor de acceptatie van het systeem in
gevaar komt.

Communicatie wordt vaak genoemd als een kritische
succesfactor, maar zeker bij een internationaal project
valt of staat het resultaat met een gedegen en goede com-
municatie. Omdat mensen zich veelal moeten uitdrukken
in een taal die voor hen niet eigen is, is het vaak moeilijk
om de verschillen in de landen weer te geven. Gedetail-
leerde branchekennis van de projectdeelnemers is tevens
noodzakelijk omdat dergelijke verschillen volledig en
juist moeten worden vastgelegd. Nadat deze verschillen
zijn vastgelegd, kan op procesniveau worden bepaald
om deze functionaliteit te standaardiseren (eenzelfde
type prijswijzigingen in de landen) of dit landenspecifiek
in te richten en te ondersteunen (aanpassing in de appli-
catie).

Bij de uitrol (installatie van de hard- en software in de
filialen) en de scholing van de filiaalmedewerkers is als
uitgangspunt basismateriaal en -kennis ontwikkeld. Dit
materiaal, waaronder een installatiehandleiding en een
gebruikershandleiding, is internationaal opgesteld en
vervolgens in ieder land zelf aangepast op de specifieke
situatie (waarbij vertaling van het basismateriaal de
meeste tijd kost). Ieder land is zelf verantwoordelijk voor
de implementatie, dat wil zeggen de invulling van de uit-
rol en de scholing in het eigen land.

De volwassenheid van een nationale IT-organisatie
wordt door ons als kritische succesfactor beschouwd.
Het testen, de uitrol en de scholing vallen onder de ver-
antwoordelijkheid van een nationale IT-organisatie. Er
moet vooraf worden vastgesteld of er voldoende capaci-
teit, kennis en middelen binnen de nationale IT-organi-
satie voorhanden zijn om dit project te kunnen realiseren.

Exploitatie & Beheer

Ieder land voert zelf het technisch support en beheer uit
op de filiaalsystemen en daarmee ook op de nieuwe
back-office applicatie. De applicatiebeheerders uit het
internationaal competence center Filiaalsystemen zijn
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beheercon-
cepten en -contracten.

Evaluatie & Nazorg

Ieder land afzonderlijk heeft binnen het projectteam een
‘evaluatieteam’ ingericht. Dit team ondersteunt filialen
bij scholing en verzamelt adviezen voor verbeteringen en
wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de back-office
functionaliteit. Gegroepeerd worden deze overgedragen
aan de internationale applicatiebeheerders.

Periodiek (tweemaandelijks) worden deze adviezen door
de applicatiebeheerders voorgelegd aan het internatio-
nale projectteam. Het internationale projectteam stelt op
basis hiervan internationale verbetervoorstellen/wijzi-
gingsvoorstellen vast (inclusief prioriteitenstelling).

Resultaat

Het resultaat van dit traject is dat het back-office sys-
teem in de landen is geïmplementeerd en dat de beheer-
organisatie rondom het back-office systeem zowel natio-
naal als internationaal volledig is ingericht. Daarnaast is
een belangrijke eerste stap gezet in de richting van inter-
nationalisatie en centralisatie.

Conclusie

Een IT-project waarbij naar een internationale oplossing
wordt gezocht, legt eisen op aan de te hanteren aanpak,
de oplossing en de organisatie rondom de oplossing. Er
wordt niet alleen volstaan met standaardmethoden en 
-technieken, maar ook zal rekening moeten worden
gehouden met internationale aspecten.

Dit artikel geeft op basis van een business case tal van
aspecten bij internationale IT-projecten aan. Naast deze
aspecten zijn ten slotte hieronder nog twee kritische suc-
cesfactoren gedefinieerd die vanuit onze ervaringen
onontbeerlijk zijn om succesvol IT-projecten in een inter-
nationale organisatie uit te voeren:

33IT-projecten en -ervaringen binnen een internationale retailorganisatie

2002/2

Zeker bij een internationaal project valt of staat het

resultaat met een goede communicatie.
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1. Centralisatie, tenzij ... / Internationalisatie, tenzij ...
Een sterke centrale hand, waarbij zoveel mogelijk cen-
traal wordt uitbesteed, is in onze ogen noodzakelijk om
een internationaal project succesvol uit te kunnen voe-
ren. Door decentralisatie komen beslissingen op natio-
naal niveau te liggen waardoor het risico ontstaat dat
ieder voor zich de beste oplossingen gaat verzinnen.

2. Internationale communicatiestructuur
Veel problemen (gevolgen) binnen internationale pro-
jecten hebben als oorzaak miscommunicatie. De ver-
schillende talen en culturen in de landen brengen een
extra complexiteit met zich mee. Projectmedewerkers
zullen zich moeten uitdrukken in een taal die voor hen
niet eigen is. Een internationale communicatiestructuur,
waarin vooraf is vastgelegd op welke wijze dient te wor-
den gerapporteerd, gecommuniceerd en indien mogelijk
geïnterpreteerd, is een belangrijke voorwaarde voor het
succes van het internationaal project.
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