
De afkorting ERP staat voor ‘Enterprise Resources Planning’. ERP-systemen worden vooral ingezet in organisaties om 

zoveel mogelijk deelprocessen te ondersteunen met dezelfde software. In zorginstellingen gaat het dan in de eerste plaats 

om inkoop, logistieke en financiële processen, maar daarnaast zien we ontwikkelingen waarbij de scope verder gaat 

richting HRM, Facilitair, Technische Dienst (TD), Medisch Instrumentele Dienst (MID) of zelfs Vastgoed/Bouw.

Het selecteren van een nieuw ERP is iets dat een organisatie hooguit eens in de 10-15 jaar zal doen. Het is een traject dat 

veel processen raakt en waar veel tijd en geld mee gemoeid is. Dat het lastig is komt ook met enige regelmaat in de media 

naar voren. Zoals recent nog de misstanden bij ICT projecten van de overheid waar door de commissie Elias onderzoek 

naar is gedaan. Kortom een traject met veel risico’s en valkuilen dat specifieke kennis vereist.
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Do’s and Don’ts

De meeste zorgorganisaties kiezen bij het vervangen van hun bestaande (deel-)systemen voor een ERP oplossing. De globale 

voordelen van een ERP systeem zijn vaak wel bekend en liggen bij algemeenheden zoals: eenmalige invoer, één database, 

relaties kunnen leggen tussen processen, realtime- en geïntegreerde informatie. Maar als het daarbij blijft overziet men 

onvoldoende de impact. Een ERP implementatie is namelijk een omvangrijk en complex verandertraject, waarbij medewerkers 

van uiteenlopende afdelingen voortaan met hetzelfde bedrijfssysteem gaan werken en dus veel meer moeten samenwerken. 

Hoe beter u weet wat u wilt bereiken (ambities) en welke knelpunten u wilt oplossen, des te beter het project zal verlopen.  

Wij hebben op basis van onze jarenlange ervaring  een aantal do’s en dont’s voor u op een rijtje gezet.

Business case 

Een ERP project is te duiden als omvangrijk en complex. Het is daarom noodzakelijk om vooraf alle doelen en doelstellingen 

van de organisatie in beeld te krijgen. Aangezien het in zo’n traject over meerdere afdelingen zal gaan zoals; Inkoop, 

Logistiek, Financiële administratie, Planning & Control, Facturatie, ICT en misschien zelfs wel HRM, TD, MID, en/of 

Bouwbureau/Vastgoed, is het van belang om volledigheid te waarborgen. Doelen en doelstellingen vanuit verschillende 

afdelingen kunnen elkaar versterken en aanvullen, maar ze kunnen elkaar ook in de weg zitten. Het uitwerken van de huidige 

situatie (zowel functioneel als technisch) naar een toekomstige gewenste situatie vormt de basis voor de legitimatie van het 

project. Na het vaststellen van de beoogde doelen en doelstellingen kan een uitwerking in termen van te verwachten kosten 

en opbrengsten worden toegevoegd. Dit wordt in een TCO (total cost of ownership) berekening weergegeven.  

“Een business case beschrijft het bestaansrecht van uw project en is in onze optiek een ‘must have’. Het behoedt de 

organisatie voor een vervolgproces zonder (voldoende) richting.”

Organisatie

Het starten van een ERP selectietraject mag niet alleen uit de ‘ivoren toren’ komen, maar andersom mag het ook niet 

alleen aan de werkvloer worden overgelaten. Het opzetten van een goede organisatie is noodzakelijk, omdat er zoveel 

verschillende afdelingen bij betrokken zullen zijn. 

Er moet een duidelijk structuur zijn met één project eigenaar; iemand die eindverantwoordelijk is voor het proces en die vanuit 

zijn functie zitting of toegang heeft tot het bestuur/directie. Deze persoon moet een organisatie optuigen die in staat is het 

proces en de stappen verder vorm te geven. Belangrijk daarbij is de keuze voor een ervaren projectleider en het toezien op 

een structuur waarbij voldoende draagvlak en betrokkenheid van de werkvloer is gegarandeerd. Dit laatste is essentieel om 

de gewenste veranderingen ook goed in de organisatie te kunnen laten landen. Vroegtijdige betrokkenheid, dus ook in het 

selectieproces, is in onze ogen een succesfactor. Een werkmethode die uit onze ervaring erg goed aanslaat bij betrokkenen 

is werken met compacte workshops. Zo zorgt u ervoor dat op het juiste moment de juiste mensen aan tafel komen om hun 

inbreng te leveren. Wees niet bang voor een beetje kritiek of tegengeluid. Een goede project eigenaar organiseert dit bewust!

“Het goed optuigen van een projectstructuur is essentieel voor succes. De project eigenaar moet zorgen voor een ervaren 

projectleider en daarnaast voor een goede afspiegeling van betrokkenen in het projectteam, want naast de technische 

implementatie moet verandermanagement een grote rol spelen en verankerd zijn in de aanpak.” 



Selectieproces

De kunst van het selectieproces is erin gelegen om de business doelstellingen vertaald te krijgen naar een geschikt 

systeem en dito leverancier binnen aanvaardbare kosten (budget). Er zijn diverse grote ERP systemen op de markt;  

SAP, Oracle, Microsoft etc, maar dat zijn slechts de ‘blokkendozen’. De kunst ligt bij het branchespecifiek inrichten van een 

dergelijk systeem door het vormgeven van processen en het instellen van parameters. Dat is echter een kostbaar proces 

en u doet er dus goed aan alleen die partnerbedrijven te lokaliseren die met hun ‘standaard’-oplossing (best practise, 

referentiemodel) de zorgmarkt bedienen. Inhoudelijk start vervolgens een proces van het mappen van de klantbehoefte 

(met behulp van een programma van eisen) aan de standaardoplossing in relatie tot de afgegeven prijzen. Wij adviseren 

naast demo’s en referentiebezoeken altijd een POC (proof of concept) te organiseren. Key users en consultants gaan 

daarin samen door de processen heen. Aan het einde worden de geconstateerde afwijkingen (gaps) genoteerd en daar 

kunnen nadere afspraken over gemaakt worden. 

Regie

Als u geen goede regie voert over het selectieproces of inhoudelijke stappen overslaat wordt het vergelijken van uitkomsten 

erg lastig. Alle leveranciers hebben zo hun eigen werkwijze en modellen. Zorg ervoor dat u zelf modellen hebt en meelevert, 

zodat u in staat bent appels met appels te vergelijken. Houd daarbij goed oog voor het aantal uren dat een leverancier inzet 

en het aantal uren dat hij van uw organisatie verwacht. Grote verschillen tussen leveranciers moet u kunnen verklaren en 

mogen in ieder geval niet ten koste gaan van kwaliteit in het implementatieproces.

Daarnaast is volledigheid essentieel. Wij zien maar al te vaak dat er pas een implementatieplan wordt opgesteld nadat 

een contract is getekend. Dat vinden wij onverstandig omdat de implementatie de ‘proof of the pudding’ is en een groot 

deel van uw kosten betreft. U zou moeten weten wat u daarvoor krijgt. Als u vooraf niet weet op welke manier, met welke 

scope, met welk team en met welke aanpak de implementatie uitgevoerd gaat worden, dan staat u nog wat te wachten. En 

‘last but not least’, zorg zelf voor een goed contractmodel en neem de condities van de leverancier nooit klakkeloos over.  

Wij adviseren altijd voor een ‘fixed price’ afspraak te gaan ook al rekent de leverancier daar een extra fee voor.

“De kunst van het selecteren van het ‘beste’ ERP systeem ligt in een beheerst proces waarin gezocht wordt naar een 

ervaren aanbieder die de zorgbranche als strategische pijler heeft en een bewezen product heeft dat nog vele jaren 

doorontwikkeld wordt. Maar daarmee bent u er nog niet helemaal. U moet dan nog zorgen dat u zoveel mogelijk risico’s 

afdekt door vaste afspraken te maken met betrekking tot implementeren, risico’s en kosten.” 



Implementeren

Als de business case- en selectiefase zorgvuldig zijn doorlopen, dan is er al veel noodzakelijke projectinformatie opgenomen 

in een (globaal) implementatieplan welke onderdeel uitmaakt van de contractering. Vanuit de business case zijn de 

bedrijfsdoelstellingen expliciet gemaakt, vanuit de POC zijn de scope en de gaps ten opzichte van de ‘standaard’-oplossing 

zo helder mogelijk gesteld en zaken als projectorganisatie, projectfasen en op te leveren producten, projectprocedures, 

communicatie en risico’s zijn benoemd. Deze vrij ‘harde’ aspecten vormen een goede basis, maar het blijft mensenwerk.

 

Projectorganisatie

Dus is het nodig om te sturen op een goede invulling van het team. Zoals eerder beschreven moet er een goede mix zijn van 

leidinggevenden en mensen van de werkvloer. Daarom hanteren wij altijd een structuur waarbij de leidinggevenden zitting 

hebben in de projectgroep en voorzitter zijn van de (eigen) werkgroep. Op deze posities moet echt leiding gegeven worden 

aan de werkzaamheden. Met deze constructie wordt voorkomen dat leden van het projectteam losstaan van de inhoud en 

niet precies weten waar het over gaat in de uitvoering. In de werkgroepen zitten de key users per discipline samen met de 

consultants van de leverancier. Mensen met kennis en ervaring die precies weten waarover het gaat en die daarnaast ook 

in staat zijn om hun collega’s mee te nemen in het traject. 

Partnership

Een ander facet uit het proces dat we nader willen belichten is de samenwerking in de werkgroepen tussen consultants 

en key users. SAMEN is hier het toverwoord. Een ERP is een complex systeem. We zien grote verschillen in aanpak bij 

leveranciers. Sommigen werken het liefst zoveel mogelijk vanuit het eigen kantoor omdat dat reisuren en -kosten bespaard. 

Soms zien we dat software wordt opgeleverd om te testen en dat daar geen consultants bij ingepland worden. In onze 

ogen ontstaat er op die manieren onvoldoende ‘chemie’ in het team. Er wordt dan te weinig kennis uitgewisseld en de klant 

wordt onvoldoende geholpen. De benodigde kwaliteit wordt niet gewaarborgd en deze trajecten lopen vast of vertragen.

Methodiek

De projectleiding is verantwoordelijk om op elk moment volledige informatie te hebben over de voortgang van het project. Een 

high light log (met daarin de activiteitenplanning, risico’s en issues) en sturen op fasen, deliverables en budget is noodzakelijk. 

Naast deze traditionele manier van aansturing met behulp van Prince2 principes, is het ook goed om te kijken in hoeverre andere 

methodieken toegepast kunnen worden. Vooral in de ontwikkeling & configuratiefase kan het proces misschien versneld worden 

door Agile en Scrum technieken in te zetten. Het één hoeft het ander niet te bijten, als men maar voorkomt dat er ‘scope creep’ 

gaat ontstaan. Zorg voor een ervaren projectleider die de taal van de werkvloer spreekt, maar ook de adviseur van de stuurgroep is.

Nazorg

Richting het moment van Go-live komt er altijd een fase waarin de klant nog graag wat meer punten opgelost zou zien, 

maar waar geen tijd meer voor is. Een goede werkwijze is dan om een ‘Freezelijst’ op te maken. De openstaande punten 

worden voorzien van een prioriteit en er worden afspraken gemaakt over welke punten nog voor livegang moeten worden 

opgelost en welke als Nazorg worden bestempeld. Omdat dit fenomeen zich altijd manifesteert adviseren wij om altijd een 

periode van 2 maanden Nazorg af te spreken. Er doen zich kort na livegang heel veel zaken voor die je niet voorzag.  Er zijn 

genoeg projecten bekend waarbij de consultants al na 1 of 2 weken Nazorg van het project worden gehaald. Dit betekent 

dat de extra uren die nodig zijn meteen tot meerkosten gaan leiden.

“In de contracten staat meestal dat partijen elkaar als partner bestempelen, meestal omdat er sprake is van een langdurige relatie, 

dat er veel geld mee gemoeid is en omdat er wederzijdse afhankelijkheid bestaat. Dat partnership moet ook duidelijk terugkomen 

in de aanpak en de samenwerking binnen het implementatietraject. De wederkerigheid ligt erin dat niemand uiteindelijk gebaat is bij 

vertraging, budgetoverschrijdingen, frustraties en ontevredenheid. Dit staat op gespannen voet met het selectietraject, waar kosten 

toch vaak een belangrijk gunningscriterium is. De samenwerking moet leven in de werkgroepen, maar ook in de projectgroep. 

Daar waar er verschillen ontstaan komt het er ook op aan hoe deze worden opgelost zonder dat de projectuitgangspunten in de 

verdrukking komen. Daar is goede samenwerking voor nodig, u bent immers voorlopig veroordeeld tot elkaar.”



Projectevaluatie en sign-off

Om het succes van het ERP project te kunnen meten, moet duidelijk zijn welke doelen u stelt en welke verwachtingen 

er binnen uw organisatie leven. Oftewel u moet terug naar de business case en naar het implementatieplan. Een ERP-

evaluatie is niets anders dan resultaten meten en toetsen aan de hand van vooraf gestelde doelen. Enkele voorbeelden:

• Gaan er meer bedrijfsprocessen geautomatiseerd via het ERP?

• Zijn uw bedrijfsprocessen sneller geworden?

• Is de productiviteit in uw organisatie toegenomen?

• Zijn de doorlooptijden tussen verschillende bedrijfsprocessen korter geworden?

• Zijn er kostenbesparingen gerealiseerd door een betere afstemming van bedrijfsprocessen?

• Maken medewerkers minder fouten als ze (belangrijke) gegevens invoeren?

Het is natuurlijk zaak om de projectevaluatie onderdeel te laten uitmaken van het implementatieplan. Daar kunt u de 

kritische prestatie indicatoren benoemen, er eventueel een weging aan geven en de scoringskwalificaties bepalen.  

De cirkel is pas rond als er tevredenheid is over de uitkomsten. 

“Menig project eindigt met het afwerken van de ‘restpuntenlijst’ en overdracht aan beheer. “Zo, eindelijk kunnen we weer 

aan ons gewone werk”. Maar is het project nu wel een succes geweest of meer een martelgang?“

Tot slot

H2W Partners is een gerenommeerd organisatieadviesbureau dat zich heeft bewezen op verschillende terreinen van de 

gezondheidszorg. Eén daarvan is het ERP domein. De afgelopen jaren heeft H2W Partners meerdere business cases, 

selecties, implementaties en optimalisaties van ERP systemen bij klanten begeleid. Deze kennis en ervaring is gebundeld in 

de H2W Partners Implementatie Methode. Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel, neemt u dan contact met ons op.
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