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Draaiboek ERP-implementatie 
 
Het voorliggende stuk is een werkmethodiek van Inforganize. Het is ontstaan in de 
praktijk gedurende de implementatie en daarna, door regelmatig even terug te kijken en 
drie vragen te stellen: 
- wat hebben we goed gedaan; 
- wat hebben we verkeerd gedaan - en moeten we dus anders doen resp. hebben we 

anders gedaan; 
- wat hebben we niet gedaan wat we wél hadden móeten doen. 
 
De doelstelling van dit stuk is een helder en efficiënt kader te scheppen voor de imple-
mentatie van een ERP pakket, van welke leverancier dan ook. Daarnaast is het ook een 
noodzaak om een degelijke werkwijze te volgen, omdat de implementatie van ERP 
geweldige veranderingen voor de organisatie tot gevolg heeft: 
- het is geïntegreerde software: handelingen in één proces of afdeling hebben grote 

consequenties voor andere afdelingen/processen; 
- ERP is sterk horizontaal georiënteerd: de aktiviteitenflow loopt af in processen die 

dwars door afdelingen heen lopen. Hoe verticaler de bestaande organisatie, hoe 
groter de impact van ERP; 

- het belang van juiste en tijdige gegevensinvoer is zeer groot, omdat het systeem de 
processturing van de gebruiker overneemt. Eén verkeerde magazijncode in een stuk-
lijst kan tot gevolg hebben dat er niet geproduceerd "kan" worden, dat onderdelen 
worden ingekocht die we niet nodig hebben, dat capaciteit niet benut wordt en dat we 
te laat uitleveren. 

Het probleem met een ERP implementatie is vaak, dat de impact pas begrepen wordt 
na live gaan. Persoonlijk is schrijver dezes ook door schade en schande wijs geworden. 
Daarom komt het betere advies hierin van iemand die zelf deze situatie aan den lijve 
ondervonden heeft. 
 
De bruikbaarheid van deze werkmethodiek beperkt zich niet tot ERP, maar kan ook 
gebruikt worden voor andere ingrijpende inforganisatie-projecten als CRM, Supply 
Chain Management en E-Business implementaties. 
 
Hieronder worden vier aspecten van de implementatie uitgewerkt: 
I. Voorwaarden, principes, Leitmotiven voor een degelijk project: beschrijving van 

zaken die in het bewustzijn moeten zitten als je aan een ERP implementatie begint; 
II. De Fasen waar een project uit bestaat; 
III. Het inrichten van de projectstructuur en 
IV. De activiteiten per projectfase. 
 
 
I. Voorwaarden, principes, Leitmotiven voor een degelijk project 
1.  Grote betrokkenheid MT/Directie/RvB. Als de leiding van de onderneming te wei-

nig betrokkenheid heeft bij de implementatie, is de uitkomst daarvan gegaran-
deerd anders dan ze zich vooraf gewenst hadden. En, gezien de impact die ERP 
op de organisatie heeft, is hun betrokkenheid van belang voor het doorvoeren van 
organisatiewijzigingen. In duidelijk Nederlands: 
De directie bepaalt de kwaliteit en de doorlooptijd van de ERP implementatie; 



     Inforganize ondernemen in structuur 

Bestand: Draaiboek ERP-implementatieproject.doc Pagina 2 van 7  © Kees van de Water / s.p.i.t. 08-10-12 

2.  Grote beslisvaardigheid. Er zullen veel knopen doorgehakt moeten worden; voor 
de doorloop van het project en de motivatie is het niet bevorderlijk als dat elke 
keer veel tijd in beslag neemt; 

3.  Key-users: zijn de projectmedewerkers die het systeem gaan modelleren en waar 
dus het succes van de implementatie voor een groot gedeelte van afhankelijk is. 
Die mensen moeten daarom aan een aantal eisen voldoen:  
- op hun terrein beschikken over veel knowhow van de bestaande bedrijfs-

processen 
- sturing geven aan die processen, ten minste aan een deel daarvan 
- ze kunnen over de grenzen van hun eigen processen heen kijken, integraal 

denken 
- affiniteit met informatisering, en een "open mind" ten aanzien van nieuwe 

manieren om processen gestalte te geven (een zekere veranderings-
bereidheid) 

- goed kunnen samenwerken. Het is een kritische succesfactor voor het slagen 
van het project dat de key-users - en de projectleider - een team vormen.  

Key-users moeten gedurende de implementatie voor gemiddeld minimaal 50% 
worden vrijgesteld, in de laatste fasen vóór live gaan vaak zelfs nog meer; 

4.  De doelstellingen van de implementatie moeten heel helder neergelegd zijn. Ze 
geven namelijk sturing aan het hele traject. 
Voorbeelden van projectdoelstellingen: 
- verbeterde informatievoorziening 
- kostenbesparing c.q. goedkopere produkten 
- capaciteitsvergroting 
- procesbeheersing 
De doelstellingen moeten ook meetbaar gemaakt worden: welke informatie willen 
we dan hebben; hoeveel goedkoper moeten onze produkten worden en hoeveel 
groter onze capaciteit (sMart). 
De doelstellingen moeten ook aansluiten bij de doelstellingen van de onderneming 
als geheel; 

5.  Continue communicatie naar eindgebruikers m.b.t.  einddoel en voortgang; 
6.  Goede - financiële - planning, begroting. Hiermee kan vooral de inzet van consul-

tants (een van de grootste kostenposten) financieel goed gestuurd worden; 
7.  Het is belangrijk vanaf de eerste dag een "verbindingsofficier" te benoemen tussen 

de financiële discipline en de bedrijfsdisciplines (waar zich de kernprocessen af-
spelen). Besluiten die in elk van de twee hoofddisciplines genomen worden 
hebben zulke grote consequenties voor de andere, dat hierover voortdurend 
overleg plaats moet hebben; 

8.  Iedere betrokkene is met dezelfde software(versies) uitgerust, t.b.v. het verdelen 
van documenten en communicatie; 

9.  Maatwerk: bij een ERP implementatie een heikel punt, omdat het veel geld kost; 
bij versie-updates problemen oplevert; moeilijk te beoordelen is wat de kosten/ 
baten van maatwerk zijn terwijl er al gauw geroepen wordt dat het nodig is. 
In het algemeen ontkom je niet aan maatwerk. Ter beoordeling van de noodzaak 
van maatwerk is een indeling in drie categorieën zinvol: 
1. Maatwerk voor overzichten en documenten. Voorbeelden hiervan zijn facturen, 

pakbonnen, rapporten etc.; 
2. Maatwerk dat gegevens, die in de database van het ERP pakket aanwezig zijn, 



     Inforganize ondernemen in structuur 

Bestand: Draaiboek ERP-implementatieproject.doc Pagina 3 van 7  © Kees van de Water / s.p.i.t. 08-10-12 

op een andere manier representeert, met als doel een betere informatievoor-
ziening. Een voorbeeld, gebaseerd op een machinefabriek: ergens in het 
systeem staan de uit te leveren machines, de geoffreerde machines, de 
planning daarvoor etc. Daarvoor moet je veel sessies openen, die gebruiks-
onvriendelijk weinig inzicht geven. Eén sessie die het overzicht geeft - per 
machinetype - van de uit de leveren machines, de offertes met >90% 
waarschijnlijkheid, de produktieplanning en de omzet/brutomarge die daarbij 
hoort, geeft vele procesdeelnemers inzicht in wat er te gebeuren staat en 
inzicht in hun handelingsvrijheid; 

3. Maatwerk dat externe toepassingen koppelt aan het ERP systeem. Een ERP 
pakket kan nooit alle bedrijfsspecifieke toepassingen in zich hebben 

4. Maatwerk dat de werking van het ERP pakket verandert en een aanvulling op 
de functionaliteit is. Dit grijpt dus in op de structuur van het pakket én de data-
base. 

Om met de eerste categorie te beginnen: dit maatwerk is praktisch altijd nood-
zakelijk; documenten moeten in de huisstijl of vereisen een bepaalde informatie 
die niet in de standaard software voorhanden is. Ook maatwerk van de tweede 
categorie ("representatie") is vaak noodzakelijk én levert veel op. De standaard 
ERP pakketten besteden aan informatievoorziening weinig aandacht omdat de 
leveranciers - terecht - ervan uitgaan dat iedere onderneming zijn eigen 
processen, processturing en daarvan afgeleide informatiebehoefte heeft. Voor 
deze categorie is het heel belangrijk om de definitie in een zo laat mogelijk 
stadium voor live gaan te definiëren, als de processen uitgekristalliseerd zijn. Dit 
zijn ook typisch onderwerpen voor de optimalisatiefase, als bij de (kern-) 
gebruikers dagelijkse ERP-ervaring een rol gaat spelen.  
Functionaliteit die voor een specifiek bedrijf c.q. bedrijfsproces belangrijk is en die 
niet in het ERP pakket te vinden is (derde categorie); kan middels een interface 
aan het pakket gekoppeld worden. Deze categorie maatwerk kan een alternatief 
zijn voor de vierde categorie; de aanpak van dit maatwerk vereist eenzelfde 
degelijkheid. 
Bij de vierde categorie loopt de organisatie het meeste risico: kosten die uit de 
hand lopen, functionaliteit die niet voldoet, "vergeten" koppeling met Finance en de 
facturering. Hier geldt de "omgekeerde bewijslast": het projectteam moet aantonen 
dat de gewenste processen of vastgestelde knelpunten niet door een slimme 
inrichting van de standaardsoftware afgedekt kunnen worden. Hier is van groot 
belang dat zeer precies de doelstellingen van het maatwerk worden gedefinieerd, 
en even precies de systeemanalyse, de -modellering en de -test gedaan worden. 
Voor al het maatwerk is het, t.b.v. versiebeheer, zeer belangrijk dat het goed wordt 
gedocumenteerd. "Goed": er wordt precies vastgelegd wat het doel is van het 
maatwerk, welke softwarecomponenten (objects, forms etc.) aangepast c.q. nieuw 
of vervangen zijn; in welke versie van de software, in welke bedrijven etc. Hiervoor 
dient ook een autorisatieprocedure inclusief afname ingericht te worden. Bij 
updates weet je dan precies wat je moet updaten. 
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II. Projectfasen 
Het project wordt opgeknipt in de hieronder genoemde fasen, met als doel de zeker-
stelling van de projectresultaten gedurende het project. Daardoor vindt er bij de 
overgang naar elke volgende fase een go-no go beslissing plaats. 
 Fase Omschrijving 
1.  Projectinrichting  het proces "implementatieproject" wordt vormgegeven: project-

team, doelstellingen, communicatiemethoden etc. 
2.  Voorbereiding inhoudelijke voorbereiding: pakket leren kennen, staande 

organisatie beschrijven 
3.  Modellering toekomstige organisatie en werkprocessen "afbeelden" in het 

pakket (systeem) 
4.  Realisatie en 

Migratie - live 
Trainen (!) gebruikers, data van oude systeem in nieuwe 
systeem overbrengen, live gaan 

5.  Optimalisatie na het live gaan zorgen voor continue verbeteringen aan het 
systeem en de werkprocessen  

 
 
 
III. Projectstructuur (procesmatig) 
  Fase 
1.  Stuur- en/of projectgroep benoemen. Idem projectleider, key-users. 1 
2.  Doelstellingen van het project vastleggen 1 
3.  Projectplanning1)  maken en bijhouden. Daarbij het project opknippen 

in fasen. Per fase evalueren of de output voldoende is om naar de 
volgende fase door te gaan (aan de hand van een checklist) 
De voortgang van het project in tweewekelijkse voortgangs-vergade-
ring bespreken, aan de hand van een Onderhandenwerklijst 

1 

4.  Inrichten directorystructuur t.b.v. de projectdocumentatie. 
Doelstellingen daarvan zijn: 
- een logische ordening van documenten waardoor ze terugvind-

baar zijn, en  
- know-how opbouwen: hoe hebben we het systeem gemodelleerd 

en waarom hebben we dat zo gedaan 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van document templates: voorbeeld-
documenten voor het vastleggen en rapporteren. Hiermee structu-
reer je de projectcommunicatie in- en extern. 

1 

5.  Zonder externe specialisten (de "system integrators") gaat het niet=> 
Benoemen van adviesorganisatie die implementatie begeleidt. 
Wees echter heel kritisch op de kwaliteit van de advisering, en 
bewaak deze constant. Criteria voor een goede adviseur: 
- heeft veel kennis van het pakket (Baan, Oracle etc.), althans voor 

wat betreft zijn eigen specialisme 
- heeft inzicht in de bedrijfsprocessen (van de klant) 
- heeft implementaties meegemaakt, dus weet wat dat voor een 

klant betekent 
- geeft sturing: leidt je door het oerwoud van de mogelijkheden en 

de te nemen beslissingen 

1 

6.  Afname van de procesinrichting door de directie/RvB, is go-no go 1 
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  Fase 
voor de volgende fase 

1) Met betrekking tot de projectplanning: maak een realistische planning, leg daarna pas 
de "Live" datum vast (de datum waarop de organisatie daadwerkelijk met het pakket 
gaat werken). Zorg ervoor dat de planning communiceert wat de projectmedewerkers 
moeten doen, dat hun taken helder omschreven zijn, zodat eenieder beeld krijgt van 
wat er moet gebeuren. 
 
 
 
IV. Activiteiten per projectfase (inhoudelijk) 
Nr. Activiteit Fase 
1.  In kaart brengen welke processen er binnen de organisatie lopen - 

globaal; en wat de belangrijkste knelpunten zijn met name met 
betrekking tot de informatievoorziening - ook globaal. 

2 

2.  Overviewcursus(-sen) geven van de software, afgestemd op de 
processen en de informatieknelpunten van het bedrijf ("zo regel je 
dat probleem  in Baan/Oracle"). Cursus t.b.v. de project- én stuur-
groep - ook directie. 

2 

3.  Ist- Processen gedetailleerd in kaart brengen volgens de hipob 
methode, met de gedetailleerde knelpunten. Hipob: 
herkomst - input - proces - output - bestemming.  
De benoeming van de knelpunten is belangrijk, omdat die nu de 
werkprocessen storen en je ze middels het nieuwe pakket eventueel 
wilt elimineren 

2 
 

4.  Van de knelpunten bepalen: 
- is het een organisatorisch knelpunt of een "door het pakket" op te 

lossen knelpunt, of moet er eventueel maatwerk voor gemaakt 
worden 

- welke opgelost moeten worden,  vóór "live" gaan of daarna 
- wanneer en dus met welke prioriteit 
- wie doet/doen het  

2 

5.  Bepalen op grond van activiteit 3 welke modules binnen het pakket 
gebruikt zullen worden, en hoe die modules gebruikt zullen worden - 
globaal. 

2 

6.  "Knoppencursussen" op het systeem. In activiteit 5 is bepaald welke 
modules aan bod komen, welke key-user welke modules volgt. In de 
cursus wordt met name ingegaan op de manier zoals het bedrijf de 
module waarschijnlijk zal gebruiken. (Om de tijd efficiënt te gebrui-
ken, wordt niet het hele theoretisch mogelijke spectrum geleerd.) 
Het is hierbij ook heel wezenlijk dat het procesdenken op gang komt: 
het integrale karakter van ERP maakt dat de werkzaamheden van 
gebruikers onderling van elkaar afhankelijk zijn en beïnvloeden.  

2 

7.  Definiëren van de management-informatiebehoefte: dit bepaalt in 
belangrijke mate hoe het pakket wordt ingericht m.b.t. de integratie 
tussen logistiek/produktie en de financiële module van het pakket  

2 

8.  Beslissingen nemen over een aantal zaken ("als er al eens een keer 
een mogelijkheid is om ze aan te pakken, dan is het nu"): hoe wordt 

2 
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Nr. Activiteit Fase 
het artikelnummer opgebouwd, gaan we door met de huidige order-
nummers of niet; organisatorische wijzigingen.  
Het betreffen randvoorwaarden voor de invulling en invoering van het 
systeem. Je kunt het ook mooi omschrijven als het schilderen van de 
contouren van het systeem. 

9.  Precies vastleggen welke parameters en stamgegevens ingevoerd 
moeten worden, wie verantwoordelijk daarvoor is, en wanneer klaar 

2 

10.  Op basis van activiteit 6, 7 en 8 vastleggen van de soll-processen 2 
11.  Definiëren van het categorie 3 maatwerk  2 
12.  Afname van de voorbereiding door de directie/RvB, is go-no go voor 

de volgende fase 
2 

13.  Modelleren van het pakket: de (soll-)processen van het bedrijf in het 
pakket afbeelden. Vullen van de (statische-)stambestanden en 
parameters. 
Dit dient zeer nauwgezet gedocumenteerd te worden, om later in het 
proces precies te kunnen vervolgen waarom welke besluiten zijn 
genomen. Daarmee voorkom je verwarring in de communicatie, dat 
werkzaamheden meerdere keren gedaan worden, en borg je de 
knowhow in de organisatie. 

3 

14.  Testen van de procesaflopen en bedrijfsfuncties met - dynamische - 
gegevens van het bedrijf (klanten, artikelen, orders etc.) 

3 

15.  "TVB sessie": op basis van activiteit 10 (en voorgaande) bepalen van 
de functies en de daarbij behorende taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden van medewerkers binnen de gemodelleerde 
werkprocessen. 

3 

16.  Processen vormgeven in het pakket, inclusief functionarissen en hun 
TVB's, menuschermen etc. 

3 

17.  Definiëren van maatwerk categorie 1 en 2. 3 
18.  Afname van de processen door de directie/RvB, is go-no go voor de 

volgende fase 
3 

19.  Huidige datakwaliteit beoordelen t.b.v. eventuele conversie 4 
20.  Invoeren/converteren van dynamische bedrijfsgegevens 4 
21.  Testen van het systeem: gebeurt er wat je verwacht dat er gebeurt 4 
22.  Evaluatie: is de test bevredigend; voldoen het systeem en de organi-

satie aan de doelstellingen die in fase 1 geformuleerd zijn; 
4 

23.  Trainen trainen trainen trainen van de eindgebruikers. De ervaring is 
dat ze collectief geheugenverlies hebben op de live datum, en dat 
kan je er op dat moment niet bij hebben. Ook hier is het van belang 
dat de eindgebruikers niet alleen leren hoe dat het systeem werkt, 
maar ook het  totale proces er uit ziet en wat hun rol daarin is, zodat 
ze begrijpen wat de gevolgen van hun handelingen voor het bedrijf 
als totaal zijn, als ze hun werk niet goed doen. 
Het is hierbij ook van belang de gebruikers ervan te doordringen dat 
ze hun werk in één keer goed moeten doen. Ze krijgen wel een 
tweede kans, maar dan heeft het waarschijnlijk al veel geld gekost 

4 

24.  Afname van de migratie door de directie/RvB, is go-no go voor het 
Live gaan met het nieuwe systeem 

4 
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Nr. Activiteit Fase 
25.  Optimaliseren van de inrichting van het systeem en de organisatie 

van de werkprocessen. Vlak na Live blijken er vaak al dingen niet te 
werken zoals ze bedacht waren, maar ook veel later zullen proces-
sen aangepast moeten worden aan nieuwe activiteiten of behoeften 
uit de markt. 
Daar valt vooraf weinig over te zeggen, maar optimalisatie is net zo 
belangrijk voor de ROI van het pakket als de implementatie zelf.  
Ook voor deze fase zullen voldoende resources beschikbaar moeten 
worden gesteld. 

5 

 


