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Achtergronden Inforganize 
 
Inleiding 
 
Sinds 1 september 2001 ben ik begonnen met Inforganize, waarmee ik bedrijven bege-
leid bij het structureren/verbeteren van werkprocessen die gebruik maken van ERP-
software. ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Dat is geïntegreerde software 
waarmee praktisch alle bedrijfsprocessen aangestuurd en geregistreerd worden.  
 
In de laatste jaren van het afgelopen millennium is er een grote hausse van ERP im-
plementaties geweest, voor een belangrijk deel als vervanging van systemen die niet 
millenniumproof waren. Na de millenniumwisseling is de aandacht voor ERP al snel ver-
flauwd, en overgegaan op CRM (Customer Relationship Management; systemen 
waarmee je de prestatie naar de klant verbetert en de "klantintimiteit" verhoogt) en SCM 
(Supply Chain Management; logistiek concept, door automatisering ondersteund waar-
bij je de logistieke planning uitbreidt naar de "voor- en achterkant" van je eigen organi-
satie, dus naar je leveranciers en de afnemers).  
 
Bij de ERP implementatie die ik zelf bij mijn laatste werkgever heb gedaan, uit gesprek-
ken met andere bedrijven die ERP geïmplementeerd hebben, en uit de vakpers heb ik 
ervaren dat ERP niet alleen maar "gecompliceerde software" is, maar ook een nieuw 
concept van samenwerking voor een organisatie betekent: horizontale processen in 
plaats van verticale afdelingen, met een hele andere verdeling van verantwoordelijkhe-
den. Wat je ook kan waarnemen is dat het ERP systeem de processturing van de mens 
overneemt: het plant produktieorders in en koopt goederen in, allemaal gebaseerd op 
eerder ingegeven parameters. Daarbij is het in één keer de juiste gegevens invoeren 
van groot - én onderschat - belang. 
 
Bij een ERP implementatie lopen er eigenlijk twee projecten of processen tegelijk: een 
automatiseringsproject en een veranderingsproces (BPR: Business Process Rede-
sign/Reengineering). Je ontwerpt nieuwe processen, richt die in in het ERP-pakket, 
maar je kantelt ook de organisatie, van een verticale in een horizontale. Dat brengt de 
voornoemde gewijzigde taken en verantwoordelijkheden met zich mee. Dit vraagt dan 
ook om een zeer gedegen wijze van implementeren. 
Een laatste, in dit perspectief wezenlijke waarneming is, dat een groot deel van de be-
drijven in Nederland het - nog steeds - zo druk hebben, dat ze intern de capaciteit mis-
sen om deze veranderingen "tot het gaatje" door te voeren. Je ziet dat ze vaak goed in 
staat zijn te definiëren wat de gebieden zijn waarop ze veranderingen willen doorvoe-
ren, en vaak ook nog hoe ze dat willen doen, maar de tijd en de capaciteit ontbreekt om 
het te doen. 
 
Het gevolg van bovenstaande is, dat een groot deel van de ERP implementaties niet 
succesvol is geweest (rapporten daarover variëren van 25 tot 50% van wél succesvolle 
implementaties). De aandacht voor ERP begint dan ook weer toe te nemen, ook omdat 
voor een implementatie van CRM en SCM systemen een geolied werkend ERP sys-
teem randvoorwaarde is (immers, als je je niet aan je interne afspraken kunt houden, 
wordt het heel moeilijk om dat extern - met leveranciers en klanten - goed te doen). 
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Dienstverlening Inforganize 
 
Vanuit die waarnemingen heb ik de wijze van dienstverlening van Inforganize gedefini-
eerd. In het begin wil ik me richten op het optimaliseren van reeds geïmplementeerde 
ERP systemen. Optimaliseren van processen doe je omdat de wrijvingsverliezen in die 
processen geld kosten, ook al zijn dat vaak moeilijk kwantificeerbare en verborgen kos-
ten. Omdat die kosten verborgen en moeilijk kwantificeerbaar zijn, is de budgetruimte 
voor optimalisatie vaak beperkt, ondanks de duidelijke noodzakelijkheid. Consultancy is 
duur en leidt niet altijd tot het gewenste resultaat, omdat de consultant zijn naam eer 
aan doet: hij adviseert, hij zorgt ervoor dat de organisatie weer ongeveer weet hoe ze 
het moet doen en dan is hij klaar met zijn werk. Hierboven constateerde ik al het capaci-
teitstekort bij de gemiddelde Nederlandse onderneming. Daarom beperkt mijn werkwijze 
zich niet tot adviseren alleen; ik maak mij - mede - verantwoordelijk voor het doorvoeren 
van de procesverbeteringen.   
Bij het gestructureerd optimaliseren van processen onderscheid ik de stappen  
• prioriteit bepalen van de te optimaliseren processen 
• analyse (van "Ist" naar "Soll") 
• modellering  
• inrichten systeem  
• organisatie werkprocessen (rollen, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden)  
• testen van het proces 
• go no-go go ("arresteren", afname van het proces) 
• documentatie (ten behoeve van de borging van de procesknowhow, los van key-

users)  
• procestraining eindgebruikers 
• live  
• evaluatie en optimalisatie  
In deze werkwijze maak ik gebruik van een aantal methodieken, ontwikkeld en getest in 
de praktijk, die moet borgen dat de beoogde doelstellingen gehaald worden - inhoude-
lijk, qua kosten en doorlooptijd. 
 
 
Samenwerking 
 
In deze "klussen" heb ik ook expertise nodig die ik extern wil betrekken. Daarvoor heb ik 
een netwerk van bedrijven die die expertise op diverse gebieden leveren. 
 
 
Afsluiting 
 
Ik heb de krassen in m'n ziel staan van Baan IV. Ik kan organisaties dus van mijn erva-
ring laten profiteren. En aangezien ik geen duur kantoorgebouw heb is mijn tarief zeer 
concurrerend. 
 
 
Kees van de Water, december 2001 


