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Management Samenvatting 

De RIS-groep produceert en handelt in kwalitatief hoogwaardige 
bewegwijzeringsystemen. 

RIS heeft te maken met een veranderende situatie in de markt. RIS ontwikkelt zich 
steeds meer van een serieproductiebedrijf tot een kennisintensief (projecten-)bedrijf 
met klantspecifieke producten 

RIS heeft ge"investeerd in een ERP systeem omdat in het bijzonder een ERP-systeem 
de mogelijkheid biedt om alle processen en functies van een bedrijf te integreren. Op 
deze manier kunnen de processen en functies beter warden aangestuurd en beheerst. 

De succesvolle implementatie van een ERP-systeem bij RIS is, gezien de huidige 
stand van zaken in de organisatie en de resultaten van theoretische en empirische 
studies over dit onderwerp, niet te garanderen. 

Onderzoeksvragen zijn: 

1. Wat is een goede definitie van ERP 

2. Wat is ERP implementatie 

3. Wat zijn kritieke succesfactoren bij ERP implementatie 

4. Kan men op basis van bovenstaande ingredienten een meetmethode maken 
voor kritieke succesfactoren met het accent op mensen en processen , 
waarmee de resultaten van de metingen ingezet kunnen worden voor 
voortgangscontrole en bijsturing van het implementatieproces bij RIS 

5. Meten doe je stap voor stap om ervaring op te doen en telkens verbeteringen 
door te voeren. Dus aan de meetmethode moet ook een manier gekoppeld zijn 
om het proces draaiend te houden. Past daarbij de Deming Systematiek 

Het doel van de studie voor de RIS organisatie is het ontwerpen van een meetmethode 
voor kritieke succesfactoren te gebruiken bij de invoering van het ERP-systeem, 
waardoor het implementatietraject beter te managen is. 

Om te bezien welke denkbeelden binnen de organisatiekunde kunnen bijdragen a.an 
het ontwerp van een meetsysteem voor de implementatie van een ERP-systeem bij 
RIS is literatuur bestudeerd. Achtereenvolgens: ERP, ERP implementatie, kritieke 
succesfactoren, implementatie beheersing door middel van de goals/questions/metrics 
(GQM) methode, methoden van onderzoek volgens SMET, en continue verbeteren 
door middel van de Deming circle. 

De literatuur leert: 

1. Er is een goede definitie van ERP [Klaus, Rosemann Gable 2000] en er is een 
duidelijk conceptueel model [Davenport 1998] . . Hiermee is onderzoeksvraag 1 
beantwoord. 

2. Bij de implementatie van ERP systemen is behoefte aan beheers- en stuurinformatie. 
In de literatuur wordt gesproken over risicomanagement (Koedijk 1999) 
en over de CSF (critical succesfactors method) [Esteves, Pastor, 2000] 
Voor aanvang maar ook tijdens het project is het noodzakelijk inzicht te hebben in die 
belangrijkste factoren . Deze factoren kunnen immers een succesvolle implementatie 
in de weg staan of juist tot een succes maken. Hiermee is onderzoeksvraag 2 
beantwoord . 
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3. Opvallend is dat bij de meest belangrijke kritieke succesfactoren bij een ERP 
implementatie het accent ligt op mensen en processen en dus niet op technologie. Dit 
heeft te maken met de impact van een ERP systeem op alle gelederen van een 
bedrijf. Hiermee is onderzoeksvraag 3 beantwoord. 

4. Het Systemic Methodological Framework biedt een gestructureerde aanpak voor de 
introductie van metrieken bij ERP implementaties en maakt hierbij gebruik van de 
Goal/Question/Metric methode en de SMET onderzoeksmethode 

5. Er zijn algemene methoden voor verbeteren als de balance scorecard maar hier 
komen centrale begrippen als kritieke succesfactor, metriek en meten niet of 
nauwelijks terug. Bij de implementatie van een ERP systeem vormt de aanpak van 
Deming een gestructureerde aanpak om de verbeteringen komende uit de metingen 
van metrieken van kritieke succesfactoren ook daadwerkelijk in te voeren. 
Het voordeel van de Deming circle is dat het een proces is om niet alleen een 
probleem op te lessen maar vooral een proces van continue verbetering kan starten 

De meetmethode is gebaseerd op de resultaten van het literatuuronderzoek en de 
gegevens uit het bedrijf RIS. 
Zeals voorgeschreven in de GQM methode is samen met de projectgroep eerst 
nagedacht over de doelstellingen van het implementatietraject van een ERP-systeem 
bij RIS. (zie bijlage A) 

Als doelstellingen van de implementatie zijn vastgesteld 

• Het ERP systeem meet (volledig) gebruikt worden binnen alle afdelingen. 

• Alie gebruikers moeten het systeem kunnen gebruiken binnen hun eigen 
werkgebied. 

• Het implementatietraject meet eindig zijn en strak geleid worden 

Als kritieke succesfactoren zijn vastgesteld: (zie hoofdstuk 3.5) 

• Expertise en capaciteiten projectleider 
• Betrokkenheid van medewerkers 
• Training en opleiding 
• Technische ondersteuning 

lnhoudelijk onderzoeksresultaat 

Op het gebied van training en opleiding en op het gebied van betrokkenheid scoort RIS 
lager dan de referentie bedrijven A en B . 
Blijkbaar zijn de medewerkers nog onvoldoende ge'informeerd over de stand van zaken 
met betrekking tot opleidingsmogelijkheden. RIS is ook nog maar net gestart met de 
implementatiefase en meet medewerkers nog informeren en betrekken bij het project. 
Feitelijk kunnen de resultaten beschouwd worden als de nulmeting van het project. 
Een eerste verbeteringsactie zou in deze fase het ontwikkelen van een 
communicatieplan kunnen zijn. 

Het ontwikkelen van een theoretisch kader vervolgens achtergrondstudie naar 
ervaringen van andere bedrijven om daarna een set kritieke succesfactoren te 
ontwikkelen door middel van GQM en resultaten analyseren en calculeren met de 
DESMET lijkt een effectieve methode om tijdens het implementatie proces track te 
blijven houden met de meest belangrijke zaken. 
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lk ben van mening dat het meten aan een implementatieproces de voortgang en de 
kwaliteit ervan kan verbeteren. 
Door meerdere keren te meten ontstaat er een inzicht hoe in de tijd een kritieke 
succesfactor zich ontwikkelt. Door de kritieke succesfactoren die na meting 
onvoldoende scoren op te nemen in een verbeterproces volgens de Deming methode 
ontstaat er een continue verbeteringsproces. 

De methode samengevat: 

Studeren: 
1. Ontwikkelen van een theoretisch kader door middel van een document- en 

literatuurstudie naar het onderwerp 
2. Met behulp van deze studie kunnen naast ervaringen problemen enz. ook de 

kritieke succesfactoren faalfactoren, tips, prestatie indicatoren en prestatiegerichte 
maatregelen vastgesteld warden 

Meten: 
3. Formuleren van doelen en bereik van het onderzoek 
4. Een set kritieke succesfactoren vaststellen door middel van GQM 
5. Analyse van de resultaten 
6. Toepassing van de DESMET richtlijnen voor onderzoek 
7. Evaluatie van de resultaten 
Evalueren 
8. Analyse van de resultaten 
9. Conclusies en aanbevelingen formuleren 
Verbeteren 
10. Volgens de Deming systematiek een continu verbeteringsproces opstarten 

door telkens na een verbeteractie te starten met nieuw onderzoek naar de toestand 
van een kritieke succesfactor. 

Hoe nu verder? 
Bij RIS is het aantal metingen nu nog te beperkt Het implementatietraject is net gestart. 
Tijdens het traject zullen meerdere malen enquete formulieren moeten warden 
verspreid en ingevuld om een goed inzicht te verkrijgen in het verloop van het proces. 
Het uiteindelijke doel is immers te komen tot een proces van continue verbetering 
Door de combinatie met de systematiek van Deming kan dit doel bereikt warden. 

Aanbevelingen 

Uit het onderzoek blijkt dat de Deming methodiek belangrijk is voor het verbeteren van 
de meest kritieke factoren in het implementatieproces van een ERP systeem. 
Om het onderzoek te verbeteren moet de vraagstelling aan respondenten 
aangescherpt warden. 
Er kunnen kritieke succesfactoren toegevoegd warden als onderwerp van onderzoek 
Er was onduidelijkheid bij respondenten over begrippen in de vragenlijsten. Deze 
begrippen moeten duidelijker warden 
Er moet (meer) werk warden gemaakt van onderzoek naar operationalisatie van 
kritieke succesfactoren. Uiteindelijk moet dit onderzoek leiden tot een standaardisatie 
van methoden. Vervolgens moeten met deze methode de ervaringen bij meerdere 
bedrijven bekend warden gemaakt zodat vergelijkingsmateriaal beschikbaar komt. 
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Hoofdstuk 1 Vraagstelling 

1.1 Aanleiding 

De RIS-groep produceert en handelt in kwalitatief hoogwaardige 
bewegwijzeringsystemen. 

RIS heeft te maken met een veranderende situatie in de markt. Het nagenoeg continue 
niveau van wekelijkse ANWB-orders samen met kleinere opdrachten, heeft 
plaatsgemaakt voor projectorders van de ANWB en grote instellingen en bedrijven. 

RIS ontwikkelt zich steeds meer van een serieproductiebedrijf tot een kennisintensief 
(projecten-)bedrijf met klantspecifieke producten 

Per 1 januari 2007 zijn RIS Veghel en RIS Rotterdam tot een RIS organisatie 
samengevoegd. Onderscheid tussen RIS Veghel en RIS Rotterdam bleek in de praktijk 
een belemmering voor integratie van kennis en vaardigheden. 
Met de nieuwe organisatie meet commerciele kennis en technische kennis bijeen 
gebracht worden . RIS heeft ge"investeerd in een ERP systeem omdat in het bijzonder 
een ERP-systeem de mogelijkheid biedt om alle processen en functies van een bedrijf 
te integreren. Op deze manier kunnen voor de samengevoegde RIS organisatie de 
processen en functies beter worden aangestuurd en beheerst. 

Ondanks de voordelen die ERP systemen in principe kunnen bieden, zijn er diverse 
voorbeelden waarbij implementatie van een dergelijk pakket desastreuze gevolgen 
heeft gehad. [Esteves, Pastor, 2000]. In mei 2007 bij Coca-Cola in Dongen leidde de 
implementatie van een nieuw ICT-systeem van SAP tot chaos in de distributie. 
[B Dijkhuizen 3 mei 2007 logistiek.nl]. Volgens zowel Coca-Cola als SAP is de kwaliteit 
van de software niet de veroorzaker van het probleem. De oorzaak meet worden 
gezocht in een onzorgvuldige invoering van het pakket. De samenvoeging van 18 IT
systemen tot een centraal ERP systeem heeft bij groothandel in kantoorartikelen 
Samas in het voorjaar van 2007 eveneens geleid tot een crisis. [ F den Bakker 11 april 
2007 logistiek.nl], De bestuursvoorzitter noemde het ingevoerde IT-systeem Harmony 
van SAP niet als veroorzaker van de problemen. Het moment en de werkzaamheden 
tijdens de livegang waren dat volgens hem wel. 

Te vaak wordt er door projectmanagers vooral nadruk gelegd op de technische en 
financiele aspecten van een project, waarbij de niet technische aspecten onderbelicht 
blijven [Estevez, Pastor, 2000]. O.a. Esteves en Pastor [Esteves, Pastor, 2002] hebben 
kritieke succesfactoren ge"identificeerd voor implementatie van ERP systemen. 

Opvallend aan hun conclusies is dat op basis van de door hun bestudeerde 
onderzoeksliteratuur organisatorische succesfactoren belangrijker worden gevonden 
dan technologische kritieke succesfactoren. 
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Dus er is literatuur te vinden over kritieke succesfactoren, maar hoe ga ik er nu mee 
werken. Met andere woorden, hoe maak ik de kritieke succesfactoren (bij RIS) 
operationeel? 

Het implementeren van een ERP-systeem is voor RIS extra lastig, omdat men 
helemaal geen ervaring heeft op het gebied van ge"i"ntegreerde systemen en de 
implementatie ervan. 
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1.2 Probleemstelling 

Uiteindelijk leidt dit tot de volgende probleemstelling: 

De succesvolle implementatie van een ERP-systeem bij RIS is, gezien de huidige 
stand van zaken in de organisatie en de resultaten van theoretische en empirische 
studies over dit onderwerp, niet te garanderen. 

Onderzoeksvragen zijn : 

6. Wat is een goede definitie van ERP 

7. Wat is ERP implementatie 

8. Wat zijn kritieke succesfactoren bij ERP implementatie 

9. Kan men op basis van bovenstaande ingredienten een meetmethode maken 
voor kritieke succesfactoren, met het accent op mensen en processen , 
waarmee de resultaten van de metingen ingezet kunnen worden voor 
voortgangscontrole en bijsturing van het implementatieproces bij RIS 

10. Meten doe je stap voor stap om ervaring op te doen en telkens verbeteringen 
door te voeren. Dus aan de meetmethode moet ook een manier gekoppeld zijn 
om het proces draaiend te houden. Past daarbij de Deming Systematiek. 

1.3 Plaatsbepaling in de implementatie theorie en onderzoekbaarheid 

Het onderzoek is wetenschappelijk relevant. Het onderzoek voegt namelijk kennis toe 
aan het vakgebied implementatie theorie en specifiek die van implementatie van ERP
systemen bij (MKB) bedrijven. Op het gebied van kritieke succesfactoren is voldoende 
wetenschappelijke literatuur beschikbaar. Echter op het gebied van operationalistie van 
deze factoren, het onderwerp van deze studie, zijn slechts enkele studies beschikbaar. 
De onderzoeker heeft vanwege zijn functie als directeur voldoende mogelijkheden om 
in de organisatie kennis op te doen door middel van observatie, interviews en door 
middel van inzage in allerlei documenten. 

1 .4 Doel van het onderzoek 

Het doel van de studie voor de RIS organisatie is het ontwerpen van een meetmethode 
voor kritieke succesfactoren te gebruiken bij de invoering van het ERP-systeem, 
waardoor het implementatietraject beter te managen is. 

1.5 Randvoorwaarden 

De uiteindelijke methode van meten moet passen binnen de eisen, daaraan gesteld in 
de ISO-9000 2000 norm. Het ISO 9000 2000 kwaliteitsmanagementsysteem is bij RIS 
sinds 23 september 2003 ingevoerd. 
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Hoofdstuk 2 Plan van Aanpak 

2.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe tot een oplossing voor de vraagstelling is 
gekomen. 

2.2 Onderzoeksmodel 

Het onderzoeksmodel is opgezet om een globaal overzicht te krijgen over de 
verschillende stappen die gezet moeten warden om de vraagstelling te kunnen 
beantwoorden. 
Het onderzoeksmodel is een schematische weergave van het uiteindelijke doel van het 
onderzoek en de globale stappen die gezet moeten warden om dit doel te bereiken. 
(Zie Figuur 1.0 onderzoeksmodel.) [Verschuren en Doorewaard 2005] 
Over meten van kritieke succesfactoren is nag niet veel in literatuur terug te vinden. 
Wei is er informatie gevonden over welke factoren van invloed zijn op het succes van 
en implementatie van een ERP-systeem. Oak op internet zijn over dit onderwerp 
diverse publicaties en artikelen verschenen. 
De theoretische informatie is vervolgens geanalyseerd en getoetst aan de huidige 
situatie bij RIS door middel van een interview, eigen observaties en een 
docu mentenstudie. 
Na analyse van de gegevens is met behulp van richtlijnen uit de theorie een 
meetmethode ontwikkeld waarmee kritieke succesfactoren gemeten kunnen worden bij 
RIS. De methode is toegepast bij RIS ter validatie van opzet en resultaten. 

Oriantatiefase 

Literatuur 
ERP 

Literatuur 
implementati 

Literatuur 
meten 

Onderzoeksfase 

RIS 

Kritieke succes 
factoren 
Metrieken 

Figuur 1.0 Onderzoeksmodel 

Oplossingsfase/ Validatie 

Analyse 
Meetmethode 
Conclusies en 
Aanbevelingen 
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2.3 Fasering 

Het onderzoek is gefaseerd en bestaat uit een orientatiefase, een onderzoeksfase, een 
oplossingsfase en een validatie fase (zie figuur 1.0) 

In de orientatiefase is literatuur over achtereenvolgens: ERP, ERP implementatie, 
kritieke succesfactoren , implementatie beheersing door middel van de 
goals/questions/metrics GQM methode, methoden van onderzoek volgens SMET, en 
continue verbeteren door middel van de Deming circle bestudeerd . 

In de onderzoeksfase is de huidige stand van zaken bij Ris onderzocht, en werden de 
uit de literatuur verzamelde kritieke succesfactoren en methoden om deze factoren te 
operationaliseren beschouwd in relatie tot de huidige praktijksituatie. 

Vervolgens zijn de te verwachten probleemgebieden ge'fnventariseerd aan de hand van 
een interview, een documentstudie, en observaties. 

In de oplossingsfase zijn de te verwachten probleemgebieden als kritieke 
succesfactoren in een meetmethode verwerkt op basis van richtl ijnen uit de literatuur. 

In de validatie fase is de meetmethode in de praktijk uitgeprobeerd, en is gekeken naar 
de toepasbaarheid van de ontwikkelde meetmethode. 

Op basis daarvan zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd. 
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Hoofdstuk 3 Orientatie 

3.1 Profiel RIS 

In 1965 vestigde Reclame lndustrie Snoeijs (kortweg RIS) zich aan de Lage 
Landstraat 3 te Veghel. Begonnen als een tweemans bedrijf heeft het bedrijf zich in de 
loop der jaren flink uitgebreid, zowel in aantal medewerkers (nu 28) als in vierkante 
meters bedrijfsoppervlak. 

Begin 70-er jaren werd RIS vaste leverancier van bewegwijzeringborden voor de 
ANWB. Thans is RIS nog een van de belangrijkste leveranciers van de ANWB. 

Om het aandeel ANWB (was eind 80-er jaren 80% van de omzet) te verkleinen werd in 
1990 besloten de expertise op het gebied van bewegwijzering op een breder front te 
gaan toepassen. 

In 1995 is RIS Rotterdam als zelfstandig bedrijf ontstaan. In die jaren lag het accent op 
handel in standaard bewegwijzeringproducten. 

Samen met RIS Veghel vormt Ris Rotterdam nu de groep RIS (Innovative Sign Group). 

Gaandeweg, mede door de uitgebreide productiefaciliteiten binnen de groep, worden 
meer projecten als order geboekt. 

Het nagenoeg continue niveau van wekelijkse ANWB-orders samen met kleinere 
opdrachten heeft plaatsgemaakt voor projectorders van de ANWB en projecten van 
grote instellingen en bedrijven . 

RIS ontwikkelt zich daardoor steeds meer van een serieproductie- en handelsbedrijf tot 
een kennisintensief (projecten-)bedrijf met klantspecifieke producten. 



3.2 Organisatie 

Secretariaat 

Algemeen en operationeel 
Peter van Grinsven 

Sandra van Moerkerk / Nicole Reijes 

Productie 

RisB.V. 

Commercieel Jeroen Loomans 

Web winkel 

Design 
Cor van Gerwen/Piet van den Heuvel 
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Supportafdeling 
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Montage 

Figuur 2.0 Organogram RIS 
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Business unit 
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3.3 Processen 

Figuur 4.0 
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3.4 Huidige stand van zaken 

Ten aanzien van de geplande implementatie van een ERP-systeem is de huidige stand 
van zaken bij RIS als volgt te omschrijven. 

Er is bij RIS tamelijk veel handmatig werk. Schetsen en notities voor orders van klanten 
worden in mappen schriftelijk bijgehouden. Microsoft Excell wordt ingezet voor 
planningen en voor de werkvoorbereiding wordt gebruik gemaakt van het programma 
Microsoft Word. lnformatie over klanten, leveranciers en medewerkers wordt ook 
vastgelegd met Excell. Door samenvoeging van de beide RIS bedrijven en toename 
van complexiteit door projecten mist men de integratie van bedrijfsgegevens. ERP 
beoogt integratie van alle gegevens die door een bedrijf heen stromen, door gebruik te 
maken van een enkele database die toelaat dat verschillende afdelingen binnen een 
organisatie op efficiente wijze gegevens uitwisselen en met elkaar communiceren 
(Davenport 1998). 

Voor het selecteren van een ERP pakket en de bijbehorende leverancier is door het 
management en toekomstige key-users van RIS een lijst van eisen en wensen 
opgesteld. 

1. het pakket moet gebruikersvriendelijk zijn 
2. de kosten moeten in de hand gehouden worden. (kosten van aanschaf en 

implementatie) 
3. van groot belang is de aandacht naar medewerkers tijdens de implementatie 

vanwege onbekendheid 
4. zo weinig mogelijk belasting op de werkvloer, niet te gedetailleerd. 
5. medewerkers optimaal begeleiden en gemotiveerd houden, dus niet alleen taken 

delegeren maar de redenen van de activiteiten toelichten 
6. standaard softwarepakket en geen maatwerk. Werkwijze enigszins aan te passen 

aan de werkwijze om kostbaar maatwerk te voorkomen 
7. Uitstekende functionaliteit op het gebied van projecten (planning) 
8. Men wenst informatie ten aanzien van effectiviteit van mensen en productie 

(nacalculatie ), leverbetrouwbaarheid. 
9. Relatiemanagement op het gebied van commercie 
10. Vermijden van handmatig werk voor de financiele administratie 
11. goede support en ondersteuning 
12. continu"ileit van de softwareleverancier. 

De keuze voor Navision is ingegeven door de juiste aansluiting van dit pakket op deze 
eisen en wensen. 

Gebruikersvriendelijkheid 
De meeste gebruikers zijn gewend aan de manier zeals Microsoft zijn programma's 
opzet. De bekende menu structuur en de koppeling van Navision met de bekende 
Office producten is voor RIS dan ook een sterk pluspunt 

Kostenbeheersing 
Uit een vergelijking met het Navision model (figuur 5.0) en het model van een 
standaard ERP systeem (Figuur 6.0) blijkt dat Navision een standaard ERP-pakket is. 
Duur maatwerk wordt met de keuze van een standaard systeem vermeden. 
Navision is flexibel modulair opgebouwd. Modules kunnen later ingepast worden. 
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Zo weinig mogelijk belasting op de werkvloer 
Navision biedt de mogelijkheid om per scherm de menustructuur, schermindelingen, en 
functionaliteit af te stem men naar de behoefte van een gebruiker. 

Uitstekende functionaliteit op het gebied van planning 
Bij keuze van het nieuwe ERP pakket werd veel gewicht gelegd op de functionaliteit 
van de planningsmodule. De functionaliteit op het gebied van projectmatig werken en 
plannen gaf zelfs de doorslag voor het pakket Navision. De planningsmodule van ISAH 
bleek meer gericht op Jobshops en bezettingsplanning. SAP heeft een MRP 
planningsmodule en kan slecht omgaan met klantspecifieke producten die niet voor 
voorraad geproduceerd worden met een korte doorlooptijd. 

Relatiemanagement op het gebied van commercie 
Binnen het standaard pakket van Navision zit een module relatiebeheer. In de 
relatiebeheer module kunnen klant en leveranciers relaties vastlegt worden. 

Vermijden van handmatig werk voor de financiele administratie 
Het huidige handmatige werk is ontstaan doordat men bij RIS niet werkt met het Exact 
pakket van de externe boekhouder. De ge'fntegreerde Navision module financien biedt 
dezelfde standaard benodigde functionaliteiten als Exact maar nu ge'fntegreerd. 

Continu'iteit van de softwareleverancier support en ondersteuning 
Navision is een product van Microsoft waardoor continu'iteit en voortdurende 
ontwikkeling van het pakket gewaarborgd zijn. 

R~ru,cen 
·, 

Figuur 5.0 

Navision® 
Module 

/ Einkauf 

Debitoren 
/ Verkauf 

Het concept van Navision 

Een eerste module voor projectplanning is inmiddels gekocht en implementatie is nu 
gestart. De keuze voor de projectplanningsmodule eerst is ingegeven door de huidige 
planningsproblematiek bij RIS. De huidige handmatige manier van plannen met Excel 
Gantt charts is door het aantal mutaties vanwege de complexiteit van projecten niet 
meer effectief genoeg. Men wil op korte termijn de leverbetrouwbaarheid verhogen (nu 
82% bron audit rapport september 2006. 
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De keuze om te starten met maar een module is ingegeven door de grote 
verscheidenheid aan modules binnen het Navision ERP systeem, en de verschillen in 
werkzaamheden bij de betrokken afdelingen. 

Uit een vergelijking met het model van een standaard ERP systeem (Figuur 6.0) blijkt 
dat Navision een standaard ERP-pakket is. Vrijwel alle modules komen overeen met 
het standaard model. De uitgebreide projectenmodule met ge'fntegreerde 
planningsoplossing sluit aan bij de planning en besturing problematiek bij RIS. 
Standaard in Navision zit echter geen uitgebreide rapportage module en een module 
om de buiten montage dienst te ondersteunen. 
Deze functionaliteiten kunnen later eventueel toegevoegd worden. 

Financieel 
Deze module biedt de basis grootboek functionaliteit zeals een rekeningschema, en 
diverse dagboeken. 

lnkoop 
Deze module biedt de mogelijkheid om inkoopfacturen inkoopcreditnota's 
inkoopoffertes, raamcontracten en inkooporders aan te maken. 

Verkoop 
Deze module biedt de mogelijkheid om verkoopfacturen creditnota's offertes, 
raamcontracten orders en relatiegegevens in te voeren en verwerken . 

Voorraad 
Deze module biedt de mogelijkheid om artikelen de daarvoor gehanteerde prijzen en 
voorraadgegevens over de beide vestigingen bij te houden. 

Personeel 
Deze module biedt de mogelijkheid om informatie over werkervaring , kwalificaties, 
vaardigheden, opleiding training en verzuim te registreren 

Resources 
Deze module levert de functionaliteit voor het bijhouden van resources en 
resourcetarieven . Deze modules onderkennen twee soorten resources, te weten 
mensen en machines. 

Projecten 
Deze module biedt de mogelijkheid om projecten te plannen en nacalculatie uit te 
voeren. 
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3.5 Te verwachten probleemgebieden 

Op basis van een gesprek met toekomstige key users (zie bijlage A) observaties en 
een studie van de Swot analyse (uit het strategische bedrijfsplan bijlage E) zijn een 
aantal mogelijke probleem gebieden geselecteerd bij het implementeren van een ERP
systeem) 

Uit bijlage A : 

• Men vindt het belangrijk dat het project eindig is 
• Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk 
• Men vindt adequate technische ondersteuning belangrijk 

Uit het strategisch plan: 

• Men vindt opleiding belangrijk. 

Goed beschouwd zijn deze aandachtspunten voor RIS natuurlijk algemeen geldend, 
maar voor de implementatie van een dergelijk complex en groot project 
is continue verbetering op deze punten extra belangrijk. 



24 

3.6 Analyse huidige situatie 

De organisatorische structuur van RIS (zie figuur 2.0) vloeit voort uit de samensmelting 
van RIS Veghel en RIS Rotterdam tot een RIS organisatie per 1 januari 2007. 
Onderscheid tussen RIS Veghel en RIS Rotterdam bleek in de praktijk een 
belemmering voor de integratie van kennis en vaardigheden. 
Het is wenselijk commerciele kennis en technische kennis bijeen te brengen. Het 
communicatieschema (figuur 3.0) laat zien dat de aanpak van projecten anders is dan 
de aanpak van algemene verkoop. De verkoop van projecten vereist meer 
constructieve en productietechnische kennis terwijl voor de handelsartikelen acquisitie 
en marktkennis belangrijk zijn. De productie afdeling heeft te maken met een 
verandering van serieproductie naar projectmatige productie. Deze afdeling krijgt een 
complexere aansturing doordat het aantal orders maar ook het aantal bewerkingen, 
uitbesteedadressen en inkoopleveranties toeneemt. De afdeling productie wordt direct 
aangestuurd door een productieleider. De support afdeling ondersteunt de productie 
maar ook de beide commerciele afdelingen met technische tekeningen 
werkvoorbereiding constructieve tekeningen en make or buy beslissingen. 

De toenemende complexiteit en als gevolg daarvan de behoefte aan 
kennisontwikkeling, kennisconservering, kennisuitwisseling en Business Process 
Reengineering BPR [ Hammer Champy 2001] heeft de aandacht van de 
supportafdeling 

In de huidige organisatie van RIS waren drie medewerkers op Hbo-niveau actief 
betrokken bij de selectie van het ERP systeem. Het kennis niveau van deze 
medewerkers is nog niet hoog genoeg om een omvangrijk project als de implementatie 
van een ERP systeem te begeleiden. 

Gezien hun getoonde interesse en betrokkenheid zouden zij wel in aanmerking kunnen 
komen om de implementatie te begeleiden en ondersteunen na het volgen van een 
opleiding. 

De planning bij RIS kent een aantal uitgangspunten en aannames. Zodra er iets 
verandert, wat bij de huidige orders en projecten veelvuldig gebeurt, heeft dat meestal 
nogal wat consequenties. Die consequenties kunnen nu niet goed in beeld worden 
gebracht. Bij RIS worden geen projectplanningsmethoden zeals Critical Path Method 
(CPM) [W. S. Abeli and D. P. Dykstra 1988] of Program Evaluation and Review 
Technique (PERT) gebruikt [D. Roman 1962] 

CPM is een vorm van netwerkplanning. Het project wordt daarbij opgedeeld in een 
aantal activiteiten met hun volgtijdelijkheid. Het kritieke pad is de reeks activiteiten 
waarop vertraging direct doorwerkt in de doorlooptijd van het hele project. 
Een activiteit wordt in het netwerk weergegeven door een pijl. Een knooppunt is een 
gebeurtenis. De tijdsduur wordt naast de pijl weergegeven. 

De PERT methode verschilt van CPM op het punt van onzekerheden in de schattingen 
van de tijdsduur. Met deze methode wordt gerekend met meest waarschijnlijke 
activiteitsduur; een optimistische en een pessimistische schatting. 

Voor planning van de uit te voeren werkzaamheden worden wel handmatige 
ganttcharts gebruikt. Dit is echter ontoereikend voor de huidige situatie. 
Bij levertijdafspraken met klanten voor nieuwe heeft men onvoldoende inzicht wat de 
consequenties van deze afspraken zijn op reeds eerder geplande orders. 

De Navision project planning module biedt de mogelijkheid inzicht te krijgen in zowel 
bezettingsgraad als invloed van verschuivingen op de planning 
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Financiele consequenties van logistieke acties zijn direct zichtbaar. Door eenduidigheid 
in gegevensdefinities kunnen managementsrapportages sneller, eenvoudiger en 
betrouwbaarder warden opgesteld. Er kan een einde komen aan de diverse schaduw
en nevenadministraties bij RIS die vrijwel niet synchroon te houden zijn. 
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Hoofdstuk 4 Literatuur 

4.1 lnleiding 

Om te bezien welke denkbeelden binnen de organisatiekunde kunnen bijdragen aan 
het ontwerp van een meetsysteem voor de implementatie van een ERP-systeem bij 
RIS is literatuur bestudeerd. Achtereenvolgens: ERP, ERP implementatie, kritieke 
succesfactoren, implementatie beheersing door middel van de goals/questions/metrics 
GQM methode, methoden van onderzoek volgens SMET, en continue verbeteren door 
middel van de Deming circle. 

4.2 ERP systemen 

In de literatuur zijn over ERP verschillende artikelen geschreven 

Gedurende de periode 1960-1970 ontwikkelden en implementeerden organisaties 
voornamelijk software voor voorraadcontrole en financiele verslaglegging. Rond 1970 
werd de Material Requirements Planning (MRP) planningsmethode ge'fntroduceerd. 
Deze methode maakte gebruik van een indeling van producten in 
hoofdsamenstellingen subsamenstellingen en onderdelen op basis van een stuklijst. 

De behoefte van deze verschillende categorieen werd bewaakt op basis van een 
Master Production Schedule (MPS). Het MPS is een tijdschema waarin wordt 
vastgelegd wanneer de productie van het eindproduct dient te gebeuren en hoeveel 
eenheden moeten worden geproduceerd. Hoewel MRP een relatief eenvoudige 
werkwijze was, werd de hoeveelheid gegevens door de vergaande indeling tot op 
onderdeelniveau in een realistische situatie erg omslachtig. Bovendien beperkte deze 
methode zich tot het plannen van materiaalbehoeften en niet tot het plannen van 
capaciteitsbehoeften. Omstreeks 1980 ontstond uit MRPI Manufacturing Resource 
Planning (MRPII). MRPII nam zowel rekening met de materiaalbehoeften als de 
capaciteitsbehoeften in een organisatie. MRPI I systemen werden steeds verder 
uitgebreid met nieuwe functionaliteiten zeals financieel management, human 
resources, engineering, projectmanagement. Dit leidde tot het ontstaan van de eerste 
ERP-systemen in 1990. ERP-systemen omvatten, in tegenstelling tot hun voorgangers, 
het volledige scala van processen in een bedrijf. 

Er bestaan meerdere definities voor ERP die min of meer gelijkwaardig zijn. [Klaus, 
Rosemann Gable 2000] definieren ERP als volgt. 'Een totale softwareoplossing voor het 
integreren van alle processen en functies van een organisatie met als doel het 
presenteren van een holistisch beeld van de organisatie vanuit een enkele informatie
en informatietechnologiearchitectuur.' 

Enerzijds is ERP dus computersoftware. Anderzijds kan het ook worden gezien als een 
middel voor het vastleggen van alle processen en gegevens van een organisatie. 

Een ERP-systeem biedt de mogelijkheid om alle processen en functies van een bedrijf 
te integreren door gebruik te maken van een enkele database die toelaat dat 
verschillende afdelingen binnen een organisatie op efficiente wijze gegevens 
uitwisselen en met elkaar communiceren [Davenport 1998]. Als gevolg van deze 
benadering hebben alle afdelingen toegang tot dezelfde data en worden overbodige 
gegevens geelimineerd. Bovendien verbetert de kwaliteit van gegevens. Voorheen 
gebruikten bedrijven vaak verschillende versies van data wat aanleiding gaf tot foutieve 
informatie en slechte beslissingen. 
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Figuur 6.0 
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4 .. 2.1 ERP-implementatie 

Een misleidend idee van ERP is dat na aanschaf de functies van een organisatie zullen 
verbeteren. Vooral een aantal jaren geleden waren de verwachtingen erg hoog 
gespannen. Er zijn voorbeelden waarbij implementatie van een dergelijk pakket 
desastreuze gevolgen heeft gehad. [Esteves, Pastor, 2000]. 

Het succesvol invoeren van een ERP-systeem is voor een bedrijf nog steeds een lastig 
en zeer tijdrovend karwei. Het systeem beslaat immers alle facetten van het bedrijf. 

Een ERP implementatie is dus meer dan alleen de installatie van de software en vraagt 
om beheersingsmiddelen en sturingsinformatie. 

Te vaak wordt er door projectmanagers vooral nadruk gelegd op de technische en 
financiele aspecten van een project, waarbij de niet technische aspecten onderbelicht 
blijven [Estevez ,Pastor 2000]. 

Mislukte implementaties van ERP worden in belangrijke mate veroorzaakt door slecht 
projectmanagement of door te weinig aandacht voor de mensen en cultuur kant 
[Koedijk 1999] 

Het betrekken en laten deelnemen van gebruikers bij een ERP implementatieproject 
resulteert in een betere afstemming van gebruikers eisen en wensen en resulteert in 
een beter systeem betere acceptatie en een beter gebruik van het systeem 
[Esteves, Pastor,2000] 

Belangrijke be·,nvloedende factor voor succes, of juist falen , is draagvlak, acceptatie en 
enthousiasme; betrokkenheid van key-spelers uit de hele organisatie; [Koedijk 1999] 

Effectief leiderschap van het topmanagement en sterk commitment van de stuurgroep 
zijn kritieke succesfactoren bij een ERP implementatie noodzakelijk voor het effectief 
implementeren van de veranderingen in de organisatie als gevolg van de ERP 
implementatie. [Esteves, Pastor 2000] 

Een ander belangrijk aspect is de erkenning van het management dat een ERP 
implementatie de inzet van de beste en slimste mensen in de organisatie vereist en dat 
voor en langere periode. Daarom meet het management helpen om deze mensen te 
identificeren en hun vrij maken van de normale werkzaamheden, een interdisciplinair 
projectteam met hen te formeren en hen de macht te geven om verantwoordel ijkheid te 
kunnen dragen voor het project [Esteves, Pastor Casanovas ,2002 ] 
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Omdat het management oak het normale moet blijven doen is men normaal gesproken 
niet 100% toegewijd aan het project. Het is echter niet voldoende dat het management 
van een bedrijf met alleen woorden achter het project staat. Betrokkenheid moet zich 
oak uiten in de wil om behoorlijke tijd te spenderen in de stuurgroep om daarmee 
toezicht te blijven houden op het implementatieteam. 
[Esteves, Pastor Casanovas, 2002 ] 

Een sterke projectstructuur heeft de volgende karakteristieken. [Koedijk 1999) 

• Sterk sponsorschap vanuit de gebruikersorganisatie 
• Actieve ondersteuning van de stuurgroep. 
• Juiste combinatie van vaardigheden ervaring en functionele kennis. 
• Duidelijke taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
• Juiste mix van gebruikers en ERP Consultants. 
• Effectieve communicatiekanalen. 
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Behoefte aan controle en stuurinformatie 

Over het identificeren van de belangrijkste risico's of succesfactoren bij ERP projecten. 
zijn in de literatuur verschillende artikelen beschreven. [ Mendoza, Perez,Griman 2006) 
[ Koedijk 1999) [Esteves, Pastor Casanovas 2002 ] 

Voor aanvang maar oak tijdens het project is het noodzakelijk inzicht te hebben in die 
belangrijkste factoren. Deze factoren kunnen immers een succesvolle implementatie in 
de weg staan of juist tot een succes maken. 
In de literatuur wordt gesproken over risicomanagement (Koedijk 1999) 
en over de CSF (critical succesfactors method) [Esteves, Pastor, 2000] 

Risico management bij ERP implementaties bestaat volgens Koedijk uit een drietal 
componenten die in elkaars verlengde liggen. ledere component vormt een aparte fase 
en de drie fasen samen vormen het totale proces van risicomanagement. De drie 
componenten zijn : 
1.Analyse. Het in een vroegtijdig stadium identificeren en analyseren van risico's met 
betrekking tot ERP implementatie. 
2.Ontwerp Het ontwerpen en selecteren van beheersingsmaatregelen gericht op het 
wegnemen of verkleinen van de geconstateerde risico's . 
3. lmplementatie. Het invoeren van de beheersingsmaatregelen in het project evenals 
de bewaking gedurende de verdere projectgang. 
Het doel van het risicomanagement onderzoek is om op gezette tijden een 
onafhankelijk oordeel te krijgen over de situatie binnen een project met als doel 
maatregelen te treffen. 

De top 20 risico 's bij ERP implementatieprojecten volgens [Koedijk, 1999) zijn. 

1. Omvangrijke wijzigingen in de organisatie 
2. Onvoldoende kwaliteit in de projectorganisatie/management 
3. Grote complexiteit 
4. Onvoldoende gebruikers participatie 
5. Meer nadruk op IT dan op invloed op de organisatie 
6. Geen goede communicatie naar betrokkenen 
7. Te ambitieuze planning 
8. Tekort aan capaciteit 
9. Onvoldoende samenwerking tussen projectorganisatie en bestaande organisatie 
10. Onvoldoende aandacht voor acceptatie door en opleid ing van gebruikers 
11. Harde opleverdatum 
12. Te lange doorlooptijd 
13. Geen duidelijke comittment/toezicht topmanagement 
14. Veel onbekende niet beproefde techniek 
15. Geen nazorg in de implementatie 
16. Onduidelijke of wijzigende doelstellingen en normen 
17. Gebrekkige aansluiting concurrentie met and ere projecten 
18. Geen integrale opzet , vaak aspecten nag niet geregeld. 
19. Technology push i.p.v. demand pull 
20. Groot aantal gebruiksgroepen met verschillende wensen 
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De Kritieke Succes Factoren analyse 

De Kritieke Succes Factoren analyse [Esteves, Pastor, 2000] is een techniek voor het 
ontwikkelen van een implementatie strategie voor ERP-systemen 
Esteves en Pastor hebben een inventarisatie gemaakt van kritieke succesfactoren op 
basis van eigen onderzoek en literatuurstudie. 
In hun studie worden succesfactoren ingedeeld in categorieen namelijk strategisch 
tactisch organisatorisch en technologisch. 
Organisatorisch heeft te maken met structuur cultuur processen 
Technologisch heeft te maken met hardware en standaard software 
Strategisch de competenties van het bedrijf, het nastreven van lange termijn doelen 
Tactisch activiteiten op korte termijn 
Een flink aantal succesfactoren die men heeft gevonden zijn niet specifiek voor ERP 
projecten maar spelen hierbij wel een belangrijke rol. Volgens de analyse van Esteves 
en Pastor is management support de belangrijkste succesfactor bij ERP 
implementaties gevolgd door het management van veranderingen. 
Opvallend aan hun conclusie is dat bij de meest belangrijke kritieke succesfactoren het 
accent ligt op mensen en processen, en dus niet op technologie. Dit heeft te maken 
met de impact van een ERP systeem op alle gelederen van een bedrijf. 
De mate van invloed van een kritieke succesfactor volgens Esteves en Pastor op het 
implementatietraject is hieronder beschreven Het cijfer geeft per factor aan wat de 
belangrijkheid is. 
Sustained management support 1 O 
Strategic Effective organizational change management 7 
Good project scope management 6 
Dedicated staff and consultants 6 
Strong communication inwards and outwards 6 
Formalised project Plan/schedule 6 
Adequate project team composition 5 
Comprehensive business process reengineering 5 
Preventive trouble shooting 4 
Adequate ERP implementation strategy 4 
User involvement and participation 3 
Project champion role 3 
Tactical Adequate training program 5 
Appropriate usage of consultants 3 
Empowered decision makers 3 
Strategic Avoid customization 3 
Organizational Trust between partners 2 
Technological Tactical Adequate software configuration 2 
Adequate legacy systems knowledge 1 
Adequate ERP version 1 
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Bij een vergelijk tussen de methoden waarmee Koedijk en Esteves, Pastor de 
problemen bij een ERP implementatie in kaart brengen en maatregelen voorstellen 
kunnen de volgende zaken opgemerkt worden: 

Overeenkomsten: 

• Bij de risico's van Koedijk en de kritieke succesfactoren van Esteves en Pastor 
ligt het accent op mensen en processen. 

• De risico's van Koedijk en de kritieke succesfactoren van Esteves en Pastor 
sluiten geed op elkaar aan. 

• Omvangrijke wijzigingen in de organisatie bovenaan bij Koedijk en Strategic 
Effective organizational change management bij Esteves en Pastor op de 
tweede plaats geeft in beide studies de importantie aan van 
verandermanagement bij ERP implementatieprocessen 

Verschil: 

• Sustained management support op nummer 1 bij Esteves en Pastor en geen 
duidelijke comittment/toezicht topmanagement op nummer 13 bij Koedijk is 
opvallend. Door Koedijk wordt echter wel veel aandacht gevraagd voor project 
management en de "sponsorrol" in het project. De risicofactor onvoldoende 
kwaliteit in het projectorganisatie/management duidt waarschijnlijk op de 
noodzaak van management support. 

• De wijze waarop de succesfactoren bij ERP-implementatie projecten 
geoperationaliseerd worden is verschillend bij Esteves, Pastor en Koedijk. 

Koedijk noemt zijn methode een risicomanagement methode [Koedijk 1999]. Het doel 
van een risico management onderzoek is om op gezette tijden een onafhankelijk 
oordeel te krijgen over de situatie binnen een project met als doel maatregelen te 
kunnen treffen ter waarborging van de beheersing van het project [Koedijk 1999]. 
Koedijk stelt daarbij voor een inventarisatielijst (zie bijlage F) te gebruiken en tijdens 
een projectteam vergadering de lijst in te laten vullen. De kolommen naast de risico 's 
kunnen worden aangekruist om aan te geven of een risico hoog midden of laag is. 
De rechterkolom kan worden gebruikt om de te nemen maatregel(en) aan te geven (om 
het risico te verkleinen , weg te nemen of te beheersen). Koedijk adviseert om de lijst 
regelmatig door de projectteamleden te laten invullen. 

Esteves en Pastor hebben in hun studie [Esteves, Pastor Casanovas 2002 ] Measuring 
Sustained Management Support in ERP Implementation Projects: A GQM Approach 
een methode voorgesteld om de succesfactor "sustained management support in ERP 
implementations" in de tijd te volgen met behulp van metrieken. Om een set metrieken 
te ontwikkelen voor deze taak heeft men gebruik gemaakt van de 
goals/questions/metrics GQM method. 

Koedijk stelt voor om de projectteamleden de vragen te laten beantwoorden. lk vind dat 
juist ook de toekomstige gebruikers hun mening moeten kunnen geven over de 
voortgang van het project. Onvoldoende gebruikers participatie noemt Koedijk immers 
als belangrijke risicofactor. 
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In de literatuur zijn eisen geformuleerd ten aanzien van meten en metrieken. 
lk zal eerst een aantal basisbegrippen van meten bespreken en op basis daarvan 
aangeven wat ender een metriek wordt verstaan, welke soorten metrieken 
onderscheiden kunnen worden en welke eisen aan een metriek worden gesteld. 
Voor een uitgebreidere uiteenzetting over metrieken verwijs ik naar Fenton en Pfleeger 
(Fenton, Pfleeger, 1997). 

Metrieken zijn (vaak) op vragen gebaseerd. Welke vragen stellen we en wat is de 
motivatie om deze vragen te stellen.? Om de juiste vragen te stellen behandel ik uit de 
literatuur de Goal Question Metric method (GQM) 

Een uitgebreidere aanpak wordt behandeld in het Systemic Methodological Framework 
for IS Research. 

Praktische tips voor de uitvoering van een onderzoek zijn bestudeerd aan de hand van 
literatuur over de Desmet methode. 

Theorie over het implementeren een continue verbetercyclus is bestudeerd in literatuur 
over de Deming circle. 
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Basisbegrippen meten 

Definitie meten: het proces waarin meetwaarden (getallen of symbolen) aan 
(software)objecten worden toegekend om eigenschappen van deze entiteiten te 
karakteriseren. (Fenton en Pfleeger, 1996) 
Zeals uit de definitie van meten volgt zijn vier basisbegrippen te onderscheiden 
namelijk [Kitchenham 1996] 

1. object, 
2. eigenschap, 
3. meetwaarde en 
4. meetschaal. 

1, Een object is een 'ding'. Elke succesfactor die met de implementatie van een ERP te 
maken heeft kan als object beschouwd worden. 
2, Eigenschap elk ding, elk object elke succesfactor bezit een of meer eigenschappen. 
3. Waarden worden in de meetdefinitie hierboven aangeduid als getallen of symbolen. 
Door een waarde toe te kennen aan de eigenschap van een succesfactor doen we een 
uitspraak over die eigenschap. 
4, Schaal is de verzameling van mogelijke waarden . 

In de literatuur worden vier schaaltypen onderscheiden: nominaal, ordinaal, interval en 
ratioschaal. 

Metrieken ( M. Ham, R. Swinkels, J.J .M. Trienekens 2002) 

De combinatie van meetvoorschrift en schaal om de waarde van een eigenschap te 
bepalen is een metriek (ISO 9126, 1991), (ISO 14598-1, 1999). 
Over het algemeen worden twee eisen aan metrieken gesteld: 

Reproduceerbaarheid 
Een meting is reproduceerbaar als het herhaald uitvoeren van een meting door 
dezelfde of andere personen dezelfde of vergelijkbare waardes oplevert. 
Reproduceerbaarheid is nauw verbonden aan het onderscheid subjectief versus 
objectief. Dit onderscheid heeft te ma ken met het meetvoorschrift hoe een meting wordt 
uitgevoerd. Tijdens een objectieve meting wordt de bepaling van de waarde 
niet be"fnvloed door de gevoelens of opinies van een persoon. De meting is dus 
persoonsonafhankelijk 
Een subjectieve inschatting echter wordt bepaald door de persoon en dus het 
gezichtspunt van waaruit de meting wordt uitgevoerd 

Veel metrieken zijn op vragen gebaseerd. Er kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen open vragen of vragen met een beperkt, en van te voren gedefinieerde set van 
antwoordmogelijkheden. Vraaggebaseerde metrieken worden vaak gerekend tot de 
klasse subjectief. Er wordt immers aan personen (beoordelaars, gebruikers, 
leveranciers van software) gevraagd wat men ervan vindt. 

Door dit subjectieve karakter wordt dit soort methoden wel eens als minder goed 
gewaardeerd. Zo vereist de ISO 14598-5 standaard (1998) objectieve metingen. 

Volgens [M. Ham, R. Swinkels, J.J .M. Trienekens 2002] gaat men dan ten onrechte 
voorbij aan de meerwaarde die vraaggebaseerde methoden kunnen hebben bij een 
productbeoordeling. Goed geformuleerde vragen, bij voorkeur voorzien van 
voorgeselecteerde antwoordmogelijkheden kunnen bruikbaar zijn en ook een 
voldoende mate van herhaalbaarheid vertonen 
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Validiteit 
Het begrip validiteit gaat dus over de geldigheid van de metriek. Een valide meting 
vereist dat er een relatie is bepaald tussen de te meten eigenschap en de daarvoor 
beschikbare metrieken . In de literatuur wordt hiervoor de term empirisch model 
gebruikt (Fenton en Pfleeger, 1997). Dit model geeft aan hoe metriekwaarden worden 
toegewezen aan de eigenschappen die worden gemeten. 

Metrieken zijn dus (vaak) op vragen gebaseerd. 
Welke vragen stellen we en wat is de motivatie om deze vragen te stellen .? 
Om de juiste vragen te stellen worden in de literatuur de Goal Question Metric method 
GQM methode voorgesteld [Basili Caldera Rombach 1994] 

Goal/Question/Metric-methode 

De Goal/Question/Metric-methode GQM (Basili en Weiss, 1984) biedt een 
gestructureerde aanpak voor de introductie van metrieken .. 
Bij GQM worden eerst de doelen bepaald ten aanzien van het implementatietraject van 
een ERP-systeem. Die doelen worden daarna verfijnd in een aantal vragen en deze 
worden uitgewerkt in metrieken die antwoord moeten geven op de gestelde vragen. 

De GQM-methode (figuur 7.0) omvat vier stappen 

1. Planning - Kiezen van de verbeterdoelstellingen en vrijmaken van de middelen. 

Doelstellingen 
Wat zijn de (strategische) doelstellingen van het implementeren van een ERP-systeem 
voor de organisatie? 
Hoe kan dat doel worden bewerkstelligd? 
Wat zijn de verbeterdoelstellingen en -acties? 

Midde/en: 
Projectmedewerkers 
(uitvoeren metingen, leren en verbeteren) 
Kwaliteit medewerkers 
(begeleiding en feedback (naar project en naar management) 
Management 
(steunen en betrokken zijn bij resultaten) 

2. Het opzetten van een meetprogramma 

Definieer doelstellingen 
Genereer vragen 
Bepaal metrieken 
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3. Dataverzameling - Verzamelen van de meetgegevens. 

Wie verzamelt de gegevens 
wanneer worden de gegevens verzameld 
Aan wie moeten geaggregeerde data worden aangeleverd 
Eenvoudige instrumenten: 
gestructureerde formulieren 

4. lnterpretatie - Analyseren van de verzamelde meetgegevens, trekken van 
conclusies, en die bespreken met het projectteam dat vervolgens maatregelen 
kan nemen feedback 

Figuur 7.0 Goal/Question/Metric method 

Voor het ontwerp van metrieken voor ERP implementatie bij RIS is naar mijn mening uit 
de GQM methode belangrijk dat eerst de doelen bepaald moeten worden. 
Die doelen worden verfijnd in een aantal vragen en deze worden uitgewerkt in 
metrieken die antwoord moeten geven op de gestelde vragen. 
Verder geeft de GQM methode enkele praktische aanwijzingen voor dataverzameling. 

Het hierna omschreven Systemic Methodological Framework for IS Research De 
methode ontwikkelt door het Information Systems Research Laboratory (LISI) [Luis E. 
Mendoza, Maria Perez, and Anna Griman, 2006] maakt gebruik van de GQM 
methode maar presenteert een naar mij mening een completer plan vanaf diagnose tot 
en met conclusies en aanbevelingen 
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Documentary Analysis of 
research background 

Theoretical Bases Best 
for CSF practices 

Formulation of the objectives 
and scope of the re"'..e:irch 

Application of 
DESMET Methodology 

Evaluation of the 
CSF and metrics 

Analysis of the 
reoults 

Proposal of the CSF 
In first version 

Conclusions and 
Recommendations 

Figuur 8.0 Structureel model [Kitchen ham, 1996) 

Het Systemic Methodological Framework biedt een gestructureerde aanpak voor de 
introductie van metrieken bij ERP implementaties en bestaat uit de volgende stappen 
(zie figuur 8.0). 

1. Ontwikkelen van een theoretisch kader door middel van een document- en 
literatuurstudie 

2. Achtergrondstudie naar ervaringen van andere bedrijven met het onderwerp 
Met behulp van deze studie kunnen naast ervaringen problemen enz. ook de 
Kritieke succesfactoren faalfactoren, tips, prestatie indicatoren en 
Prestatiegerichte maatregelen vastgesteld worden 

3. Formuleren van doelen en bereik van het onderzoek 
4. Een set kritieke succesfactoren vaststellen door middel van GQM 
5. Analyse van de resultaten 
6. Toepassing van de DESMET methode 
7. Evaluatie van de resultaten 
8. Analyse van de resultaten 
9. Conclusies en aanbevelingen 

Het bovenstaand model maakt gebruik van de Desmet meetmethode volgens 
(Kitchenham 1996). lk beschrijf in het kort deze aanpak van onderzoek. 
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Desmet methode 

Desmet was een onderzoeksproject van het UK Department of Trade and Industry. 
Deel van het project was om een onderzoeksmethode te ontwikkelen voor gebruikers 
van software en software bedrijven . 
Het onderzoek beschrijft richtlijnen om onderzoek naar functies, functionaliteiten , 
kenmerken, en eigenschappen van software betrouwbaarder te maken. 
Volgens de Desmet methoden kunnen eigenschappen op verschillende manieren 
gemeten worden . Simpele functionaliteiten kunnen onderzocht worden door 
bijvoorbeeld de vraag te stellen of ze wel of niet aanwezig zijn 
Andere eigenschappen worden gemeten door ze een waarde te geven op een schaal. 
De DESMET evaluation methodologie onderscheidt kwantitatieve en kwalitatieve 
onderzoeksresultaten. Een kwantitatief objectief resultaat kan gemeten worden in 
cijfers. Een kwalitatief subjectief resultaat heeft als doel de geschiktheid van een 
onderzoeksmethode te meten en is dus meestal een mening van betrokkenen of 
deskundigen 
De DESMET methode is bedoeld als hulpmiddel voor onderzoekers om de 
betrouwbaarheid van onderzoeken in organisaties te verbeteren. In de methode 
worden een aantal factoren genoemd die de uitslag van een onderzoek kunnen 
be'invloeden. De conclusie van het onderzoek is dat de aard van problemen met 
onderzoek in organisaties veelal niet technisch is. De meeste problemen hadden te 
maken met management en sociale aspecten in een bedrijf. 
Er worden in het onderzoek tips gegeven om deze valkuilen mijden. 
In het onderzoek worden een tweetal documenten voorgesteld als hulpmiddel voor het 
onderzoek. 

• Een document met onderzoekscriteria: 
In dit document staan alle te onderzoeken functies, functionaliteiten, kenmerken, en 
eigenschappen. Voor elke functies, functionaliteit , kenmerk, of eigenschap worden de 
meetschalen en de calculatiemethode bepaald 

• Een document met de scores 
In dit document staan alle te onderzoeken functies, functionaliteiten , kenmerken, en 
eigenschappen met de meetschaal. 
Dit document wordt uitgedeeld aan de respondenten van het onderzoek. 

De onderstaand stappen worden in het Desmet onderzoek genoemd voor het opzetten 
van een onderzoek. 
1. Selecteer de onderzoeksmethode (interview enquete schriftelijk telefonisch enz.) 
2. Bepaal welke functies , functionaliteiten, kenmerken, en eigenschappen onderzocht 
dienen te worden 
3. Geef prioriteiten en gewicht aan deze functies, functionaliteiten, kenmerken, en 
eigenschappen 
4. Geef een gewicht of belangrijkheid aan per gemeten eigenschap 
5. Bepaal een scoring/ranking system dat op alle metingen kan worden toegepast. 
6. Benoem verantwoordelijken voor het uitvoeren van de metingen. 
7. Evalueer de resultaten van de meting en de meetmethode zelf 
8. Analyseer and interpreteer de resultaten. 
9. Presenteren van de resultaten 
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Het Systemic Methodological Framework is in combinatie met de Desmet methode 
voor het opzetten van een onderzoek naar mijn mening een geed hulpmiddel bij de 
ontwikkeling van metrieken voor implementatie van een ERP systeem. 

Daarna moeten de conclusies en aanbevelingen in de praktijk gebracht worden in de 
vorm van verbetermaatregelen 

Op het gebied van verbetermaatregelen nemen is de onderstaande Balanced 
Scorecard een zeer bekende aanpak. 
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De Balanced Scorecard 

In januari 1992 publiceerden Kaplan en Norton de uitkomsten van het onderzoek met 
betrekking tot de Balanced Scorecard in het artikel in de Harvard Business Review 'The 
Balanced Scorecard Measures that drive performance'. 
Uitgangspunt bij de bedenkers van de BSC was dat zij van mening waren dat de 
managementsrapportages die in het bedrijfsleven en bij de overheid werden 
gehanteerd onvoldoende waren om veranderingen in de organisatie goed te kunnen 
besturen. De managementsrapportages werden veelal door de controller opgesteld en 
waren daardoor financieel gericht en bovendien bleven de financiele rapportages 
meestal ook nog beperkt tot de rapportage van de historie (afgelopen maand/kwartaal) 

Veranderingen spelen natuurlijk ook bij ERP projecten een belangrijke rol en dus zou 
deze methode een analyse gereedschap kunnen zijn bij ERP implementatieprojecten 
De Balanced Scorecard is een raamwerk voor het beschrijven, implementeren en 
beheersen van de strategie op alle niveaus van de organisatie. 
De missie en visie van een organisatie moeten vertaald worden in meetbare 
indicatoren om zo ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van een consistente 
organisatiestrategie. Tevens kunnen dan met behulp van de metingen acties 
ondernomen worden om de huidige toestand te verbeteren, maar ook om voorbereid te 
zijn op de toekomst. 

Vanuit vier perspectieven - klant, interne processen, financieel en innovatie - worden 
initiatieven voor verbetering ontwikkeld . 

/ 
FINANCIEEL 

~ 
PERSPECTIEF 

• 

PERSPECTIEF VAN PERSPECTIEF VAN -
DE KLANT - - INTERNE PROCESSEN 

~ r 
" / PERSPECTIEF VAN 

INNOVATIE/LEREND 
VERMOGEN 

De perspectieven van de Balanced Scorecard 

Figuur 9.0 Balanced Scorecard 
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De naam Balanced Scorecard geeft al aan dat er naar evenwicht of balans gezocht 
wordt in deze methodiek. Het betreft dan het evenwicht tussen korte termijn en lange 
termijn doelen, tussen financiele en niet-financiele maatstaven, tussen leidende en 
volgende indicatoren en tussen externe en interne performance perspectieven. We 
moeten de genoemde vier perspectieven dan ook in hun samenhang beoordelen. We 
kunnen de verbondenheid van de vier perspectieven terugvinden in het uiterlijk van de 
Balanced Scorecard: vier vlakken met doelstellingen, onderling met elkaar verbonden 
door middel van pijlen. (zie figuur 8.0). 

Vast uitgangspunt bij de rapportages is dus dat er ook aandacht wordt besteed aan 
zaken zeals de klanttevredenheid, de klachten, personeelsmotivatie, het ziekteverzuim, 
de bezettingsgraad, voortgang R&D en de groei van de organisatie. 

Voorts geven de ontwikkelaars aan dat de meetpunten ook nog naar relevantie moeten 
worden gewogen, dit om te komen tot de juiste prioriteitenstelling. 

De vier genoemde perspectieven zijn echter niet heilig. Norton en Kaplan geven aan 
dat het een concept is om de organisatie op een veelheid van ontwikkelingen te 
beoordelen en te managen. lndien een organisatie de vier perspectieven wil beperken 
tot drie of wil uitbreiden naar vijf is dat mogelijk zonder dat het concept in de basis 
wordt aangetast. 

Door het werken met de Balanced Scorecard wordt zichtbaar of het bereiken van een 
verbetering op het ene gebied niet ten koste gaat van iets anders. 



De aanpak van Deming voor het treffen van verbetermaatregelen wordt veel toegepast 
en mag in deze literatuur studie niet ontbreken. 

De Deming-cirkel of de PDCA-cyclus 

De Deming Cyclus, of PDSA cyclus, is een model voor ononderbroken verbetering van 
kwaliteit ge'fntroduceerd door W. Edward Deming een Amerikaanse statisticus. 
Het bestaat uit een logische opeenvolging van vier herhalende stappen voor 
ononderbroken verbetering en leren: PLAN, DO, STUDY {CHECK} and ACT (PLAN, 
DOE, BESTUDEER {CONTROLEER} en HANDEL). De POCA cyclus staat ook bekend 
als de Deming Cyclus. 

Het oneindig cyclische proces illustreert het streven van een organisatie als geheel 
naar een volstrekt constante kwaliteit. Om een activiteit of een reeks van activiteiten 
efficient aan te pakken, doorloop je voortdurend de PDCA-cyclus. 
P van "Plan" of voorbereiden - plannen: je stelt als resultaat van deze stap een 
plan (beleidsplan, actieplan, verbeterplan , ... ) op vooraleer je het uitvoert. 
Enkele mogelijke activiteiten: 
· Gegevens verzamelen en interpreteren 
· Betrokken actoren bepalen . 
· Oorzaken zoeken 
· Resultaten bepalen, op basis van maatstaven en doelstellingen. 
· De aanpak kiezen en uitwerken in een actieplan 
D van "Do" of uitvoeren: je voert het plan uit. 
C van "Check" of opvolgen en evalueren: je volgt de uitvoering van het plan op en 
evalueert de inspanningen, de resultaten (en het effect) ervan afhankelijk van de 
vooraf bepaalde doelstellingen 
A van "Act" of bijsturen en verankeren: je stuurt de activiteit(en) opnieuw bij als 
de resultaten niet voldeden aan de doelstellingen of je verankert de werkwijze die 
tot goede resultaten heeft geleid. 
Vervolgens start een nieuwe POCA- cyclus met het oog op continue verbetering! 

....______.,,. 
Figuur 10.0 

Bij de implementatie van een ERP systeem vormt de aanpak van Deming een 
gestructureerde aanpak om de verbeteringen komende uit de metingen van metrieken van 
kritieke succesfactoren ook daadwerkelijk in te voeren. 
Het voordeel van de Deming circle is dat het een proces is om niet alleen een probleem op 
te lessen maar vooral een proces van continue verbetering kan starten. 

42 
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Samengevat kan gesteld worden dat de literatuur ons leert: 

1. Er is een goede definitie van ERP [Klaus, Rosemann Gable 2000] en er is een 
duidelijk conceptueel model [Davenport 1998] 
Hiermee is onderzoeksvraag 1 beantwoord. 

2. Bij de implementatie van ERP systemen is behoefte aan beheers en 
stuurinformatie. 
In de literatuur wordt gesproken over risicomanagement (Koedijk 1999) 
en over de CSF (critical succesfactors method) [Esteves, Pastor, 2000] 
Voor aanvang maar ook tijdens het project is het noodzakelijk inzicht te hebben 
in die belangrijkste factoren. Deze factoren kunnen immers een succesvolle 
implementatie in de weg staan of juist tot een succes maken. 
Hiermee is onderzoeksvraag 2 beantwoord . 

3. Opvallend is dat bij de meest belangrijke kritieke succesfactoren bij een ERP 
implementatie het accent ligt op mensen en processen en dus niet op 
technologie. Dit heeft te maken met de impact van een ERP systeem op alle 
gelederen van een bedrijf. Hiermee is onderzoeksvraag 3 beantwoord. 

4. Het Systemic Methodological Framework biedt een gestructureerde aanpak 
voor de introductie van metrieken bij ERP implementaties en maakt hierbij 
gebruik van de Goal/Question/Metric methode en de SMET 
onderzoeksmethode 

5. Er zijn algemene methoden voor verbeteren als de balance scorecard maar hier 
komen de centrale begrippen kritieke succesfactor, metriek en meten niet of 
nauwelijks terug. Bij de implementatie van een ERP systeem vormt de aanpak 
van Deming een gestructureerde aanpak om de verbeteringen komende uit de 
metingen van metrieken van kritieke succesfactoren ook daadwerkelijk in te 
voeren. Het voordeel van de Deming circle is dat het een proces is om niet 
alleen een probleem op te lessen maar vooral een proces van continue 
verbetering kan starten 
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Hoofdstuk 5. Ontwerp 

5.1 lnleiding 

De studie van implementatie van ERP-systemen is een relatief nieuw 
onderzoeksgebied. De beschrijvingen van de invloedsfactoren en faalfactoren van een 
ERP implementatie zijn vaak vaag en abstract beschreven 

Er is tot op dit moment onvoldoende onderzoek gedaan naar de operationalisering van 
kritieke succesfactoren binnen ERP implementatie projecten. 
[Esteves, Pastor Casanovas, 2002 ] 

Om het implementatie proces te beheersen meet gemeten worden aan het proces 
[Fenton en Pfleeger (1997)] 

De studie Systemic Methodological Framework for IS Research van Mendoza, Perez, 
Griman uit 2006 biedt mijns inziens voor de ontwikkeling van metrieken (bij RIS) een 
goede aanpak. 

Samengevat: 

Studeren: 
1. Ontwikkelen van een theoretisch kader door middel van een document- en 

literatuurstudie naar het onderwerp 
2. Met behulp van deze studie kunnen naast ervaringen problemen enz. ook de 

kritieke succesfactoren faalfactoren, tips, prestatie indicatoren en prestatiegerichte 
maatregelen vastgesteld worden 

Meten: 
3. Formuleren van doelen en bereik van het onderzoek 
4. Een set kritieke succesfactoren vaststellen door middel van GQM 
5. Analyse van de resultaten 
6. Toepassing van de DESMET richtlijnen voor onderzoek 
7. Evaluatie van de resultaten 

Evalueren 
8. Analyse van de resultaten 
9. Conclusies en aanbevelingen formuleren 

Verbeteren 
10. Volgens de Deming systematiek een continu verbeteringsproces opstarten door 

telkens na een verbeteractie te starten met nieuw onderzoek naar de toestand van 
een kritieke succesfactor. 

Deze aanpak op basis van de goals/questions/metrics (GQM) methode, verrijkt met 
informatie uit de literatuur over meten, onderzoeksopzet (DESMET) , en continue 
verbeteren (Deming cycle) wordt gehanteerd voor het ontwerp en validatie van het 
meetsysteem voor ERP implementatie bij RIS beschreven in dit hoofdstuk. 
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5.2 Ontwerp meetmethode 

Het ontwerp is volgens het Systemic Methodological Framework for IS Research 
[Mendoza, Perez, Griman, 2006 ] tot stand gekomen. 

Formuleren van doelen en bereik van het onderzoek 

Zeals voorgeschreven in de GQM methode is samen met de projectgroep eerst 
nagedacht over de doelstellingen van het implementatietraject van een ERP-systeem 
bij RIS. (zie bijlage A) 

Als doelstellingen van de implementatie zijn vastgesteld 

• Het ERP systeem moet (volledig) gebruikt warden binnen alle afdelingen. 

• Alie gebruikers moeten het systeem kunnen gebruiken binnen hun eigen 
werkgebied. 

• Het implementatietraject moet eindig zijn en strak geleid warden 

Een set kritieke succesfactoren vaststellen 

Op basis van een gesprek met toekomstige key users (zie bijlage A) observaties en 
een studie van de Swot analyse (uit het strategische bedrijfsplan bijlage E) zijn een 
aantal mogelijke probleem gebieden geselecteerd bij het implementeren van een ERP
systeem). Door het meten van een beperkt aantal kritieke succesfactoren [Pfleeger 
1993]. is men bij RIS in staat om op adequate wijze de eerste resultaten van een ERP
implementatietraject te evalueren. 

Als kritieke succesfactoren zijn vastgesteld: (zie hoofdstuk 3.5) 

• Expertise en capaciteiten projectleider 
• Betrokkenheid van medewerkers 
• Training en opleiding 
• Technische ondersteuning 

Het accent ligt dus op mensen en processen, Estevez en Pastor onderbouwen dit in 
hun onderzoek. 
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Opzet onderzoek 

De gebruikte metrieken zijn op vragen gebaseerd. Er wordt aan toekomstige key-users 
gevraagd hoe men over de kritieke succesfactoren in het implementatieproces denkt 
Om resultaten te vergelijken met de referentie beschreven in het onderzoek van 
Mendoza Perez en Griman heb ik dezelfde vragen toegepast. (zie tabel 3.0) 

Omdat voor een valide meting vereist dat er een relatie is bepaald tussen de 
te meten eigenschap en de daarvoor beschikbare metrieken (Fenton en Pfleeger, 
1997) is voor elke vraag de relevantie en het argument voor het stellen aan de vraag 
gegeven. lk gebruik vragen voorzien van voorgeselecteerde antwoordmogelijkheden. 
[M . Ham, R. Swinkels, J.J.M. Trienekens 2002) 

Met behulp van de richtlijnen voor onderzoek uit de Desmet studie heb ik de score lijst 
en de resultaten tabel ontworpen Daarnaast was deze studie behulpzaam bij het 
opstellen van de beslissingsregels en het bepalen van een minimaal level of 
acceptability. De acceptatie regels behorende bij de meetmethode 
[acceptatie niveau in tabel 2.0) zijn vastgesteld door Kitchenham [Kitchenham, 1996) op 
basis van haar onderzoek. 
De beslissing om alleen vragenlijsten te gebruiken voor het onderzoek is ingegeven 

door de Desmet studie [Kitchenham et al., 1996) . RIS heeft geen ervaring met 
soortgelijk intern onderzoek. Ervaring met meten van processen is beperkt. 
Om de acceptatie van de meetmethode te vergemakkelijken is gebruik gemaakt van 
een beperkte set metrieken en is gekozen voor een eenvoudig meetmiddel. [Pfleeger 
1993) [Kitchenham et al. , 1996). Er is gekozen voor een enquete omdat deze 
onderzoeksvorm voor iedereen bekend is en direct toegepast kan worden zonder 
uitgebreide toelichting of opleiding . [Kitchen ham et al. , 1996) 
De antwoorden van meerdere respondenten kunnen bij een enquete geed met elkaar 
worden vergeleken: ze hebben immers allemaal uit dezelfde antwoorden moeten 
kiezen. Een enquete kun je schriftelijk maar ook eventueel mondeling afnemen. 



Tabel 1.0 Relevantie beargumentatie schaal van de vragen 

CSF Relevantie en Schaal 
beargumentatie van de 
vragen 

Projectleider De projectleider dient de capaciteiten en de visie te hebben om de 
project doelstellingen op tijd te bereiken. Het projectmanagement 
moet om grip te houden op de looptijd en kosten van een project de 
voortgang bewaken. De projectleider dient gedurende het project 
beslissingsvaardig zijn. De projectleider moet kunnen communiceren 
over alle facetten van het bedrijf op alle niveaus 

Wordt de voortgang van 5 = Altijd 
het project bekend 4 = Bijna altijd 
gemaakt of besproken? 3 = Soms 

2 = Bijna nooit 
1 = Nooit 

Worden tijdens 5 = Erg snel 
vergaderingen om in het 4 = Snel 
algemeen beslissingen 3 = Medium 
snel genomen/ 2 = Traag 

1 = Erg traag 
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CSF Relevantie en Schaal 
beargumentatie van de 
vragen 

Training en Er moet voorzien zijn in een opleidings en trainingsplan waarin 
opleiding voldoende tijd is ingeruimd om de gebruikers en management het 

nieuwe erp systeem te leren kennen en te leren gebruiken 

Er is een opleidingsplan S=ja 
voor interne en externe 1=nee 
communicatie 
Er is voldoen de tijd 5 = Adequaat 
ingeruimd voor training 4 = Voldoende 
en opleiding 3 = Gem iddeld 

2 =Weinig 
1 = ErQ weiniQ 

CSF Relevantie en Schaal 
beargumentatie van de 
vragen 

Betrokkenheid Bij de meest belangrijke kritieke succesfactoren voor een ERP 
implementatie ligt het accent ligt op mensen en processen. 
De mate van betrokkenheid en medewerking van gebruikers van het 
pakket is daarom een factor van belang. 

Er is een schema voor 5 = Ja 
vergaderingen en 1 = Nee 
informatiesessies 
Zijn de mensen die 5 = Altijd beschikbaar (80-100%) 
uitgenodigd zijn voor 4 = Bijna altijd beschikbaar (60-80%) 
vergaderingen of 3 = Gemiddeld beschikbaar (40-60%) 
interviews altijd 2 = Bijna nooit beschikbaar (20-40%) 
beschikbaar 1 = Niet beschikbaar (minder dan 20%) 

Zijn uitgedeelde 5 = Altijd 
actiepunten op tijd door 4 = Bijna altijd 
de deelnemers in het 3 = Soms 
project gerealiseerd 2 = Bijna nooit 

1 = Nooit 
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CSF Relevantie en Schaal 
beargumentatie van de 
vragen 

Technische Het hebben van extra technische ondersteuning vanuit de leverancier 
ondersteuning moet gewaarborgd zijn . 

In de levering van 5 = Ja 
software zijn ook uren 1 = Nee 
voor technische 
ondersteuning 
afqesproken 
Afhankelijkheid van 5 = Erg laag 
technische 4 = Laag 
ondersteuning 3 = Gem iddeld 

2 = Hoog 
1 = Erg hoog 
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5.3 Validatie 

De resultaten van de metingen zijn weergegeven in figuur 11. en tabel 2.0 en 3.0 

60,00% 

40,00% 

20,00% 

Figuur 11 .0 

Kritische succesfactoren bij ERP implementatie 

projectleider Training en 
opleiding 

Betrokkenheid 

Resultaten metingen kritieke succesfactoren 

Technische 
ondersteuning 



Tabel 2.0 Resultaten metingen kritieke succesfactoren 

Acceptatie % 
respondenten Niveau Gemeten Verschil 
projectleider 

Wordt de voortgang van het project 62 
bekend gemaakt of besproken? 3 3, 1 0, 1 
Worden tijdens vergaderingen om in 68 
het algemeen beslissingen snel 
genomen/ 3 3,4 0,4 

65 
training en opleiding 
Er is een opleidingsplan voor interne 20 
en externe communicatie 5 1,0 -4 
Er is voldoen de tijd ingeruimd voor 28 
training en opleiding 3 1,4 -1,6 

24 

Betrokkenheid 

Er is een schema voor vergaderingen 20 
en informatiesessies 5 1,0 -4 
Zijn de mensen die uitgenodigd zijn 90 
voor vergaderingen of interviews altijd 
beschikbaar. 3 4,5 1,5 
Zijn uitgedeelde actiepunten op tijd 55 
door de deelnemers in het project 
gerealiseerd 3 4,5 1,5 

55 

Technische ondersteuning 

In de levering van software zijn ook 100 
uren voor technische ondersteuning 
afgesproken 5 5,0 0 
Afhankelijkheid van technische 32 
ondersteuning 3 1,6 -1,4 

66 
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Tabel 3.0 Resultaten vergeleken 

Referentie Referentie 
RIS bedriif A bedriif B 

Projectleider 65% 63,00% 100,00% 

Training en opleiding 24% 80,00% 100,00% 

Betrokkenheid 55% 63,00% 81,00% 

Technische ondersteuning 66% 63,00% 100,00% 
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Hoofdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 lnleiding 

In dit onderzoek was de opdracht een meetmethode te ontwerpen voor kritieke 
succesfactoren bij implementatie van een ERP-systeem bij RIS. Met behulp van 
literatuur is nader georienteerd op achtereenvolgens: ERP, ERP implementatie, kritieke 
succesfactoren , implementatie beheersing door middel van de goals/questions/metrics 
GQM methode, methoden van onderzoek volgens SMET, en continue verbeteren door 
middel van de Deming circle. 
De keuze voor het werken met kritieke succesfactoren en de verantwoording voor die 
keuze is beschreven. Vervolgens is gewerkt aan de ontwikkeling van een meetmethode 
voor het implementatieproces bij RIS. 

6.2 lnhoudelijk resultaat 

Op het gebied van training en opleiding en op het gebied van betrokkenheid scoort RIS 
lager dan de referentie bedrijven A en B uit het onderzoek van 
[Mendoza, Perez,Griman 2004]. 
Blijkbaar zijn de medewerkers nog onvoldoende ge'fnformeerd over de stand van zaken 
met betrekking tot opleidingsmogelijkheden. RIS is ook nog maar net gestart met de 
implementatiefase en meet medewerkers nog informeren en betrekken bij het project. 
De resultaten kunnen beschouwd worden als de nulmeting van het project. 
Een eerste verbeteringsactie zou in deze fase het ontwikkelen van een 
communicatieplan kunnen zijn. 

Het ontwikkelen van een theoretisch kader vervolgens achtergrondstudie naar 
ervaringen van andere bedrijven om daarna een set kritieke succesfactoren te 
ontwikkelen door middel van GQM en resultaten analyseren en calculeren met de 
DESMET lijkt een effectieve methode om tijdens het proces track te blijven houden met 
de meest belangrijke zaken. Met behulp van de techniek van Deming kan een 
regelkring opgezet worden om snel eerste verbeteringsresultaten te boeken. 
Verbeteringen die ook weer motiverend zullen werken voor het implementatieteam 

6.3 Conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek 

Deze studie tracht een meetmethode te ontwikkelen voor implementatie van een ERP 
system binnen het bedrijf RIS B.V. 

lk ben van mening dat het meten aan een implementatieproces de voortgang en de 
kwaliteit van het implementatieproces kan verbeteren. 
Door meerdere keren te meten ontstaat er een inzicht hoe in de tijd een kritieke 
succesfactor zich ontwikkelt. Door de kritieke succesfactoren die na meting 
onvoldoende scoren op te nemen in een verbeterproces volgens de Deming methode 
ontstaat er een continu verbeteringsproces. 
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De methode samengevat: 

Studeren: 
1. Ontwikkelen van een theoretisch kader door middel van een document- en 

literatuurstudie naar het onderwerp 
2. Met behulp van deze studie kunnen naast ervaringen problemen enz. ook de 

kritieke succesfactoren faalfactoren, tips, prestatie indicatoren en prestatiegerichte 
maatregelen vastgesteld worden 

Meten: 
3. Formuleren van doelen en bereik van het onderzoek 
4. Een set kritieke succesfactoren vaststellen door middel van GQM 
5. Analyse van de resultaten 
6. Toepassing van de DESMET richtlijnen voor onderzoek 
7. Evaluatie van de resultaten 
Evalueren 
8. Analyse van de resultaten 
9. Conclusies en aanbevelingen formuleren 
Verbeteren 
10. Volgens de Deming systematiek een continu verbeteringsproces opstarten 

door telkens na een verbeteractie te starten met nieuw onderzoek naar de toestand 
van een kritieke succesfactor. 

Hoe nu verder? 

Bij RIS is het aantal metingen nu nog te beperkt Het implementatietraject is zojuist 
gestart. Tijdens het traject zullen meerdere malen enquete formulieren moeten worden 
verspreid en ingevuld om een goed inzicht te verkrijgen in het verloop van het traject. 
Het uiteindelijke doel is immers te komen tot een proces van continue verbetering 
Door de combinatie met de systematiek van Deming kan dit doel bereikt worden. 
Als na enige tijd ervaring opgedaan te hebben in het meten en verbeteren, van deze 
beperkte set van kritieke succesfactoren , het management komt met aanvullende 
informatiebehoeften dan is de methode eenvoudig uit te breiden. Op de belangrijkste 
maar tegelijkertijd ook het lastigste aspect namelijk het lntroduceren van een 
meetprogramma is nu echter wel (op kleine schaal) ervaring opgedaan 

Aanbevelingen 

Uit het onderzoek blijkt dat de Deming methodiek belangrijk is voor het verbeteren van 
de meest kritieke factoren in het implementatieproces van een ERP systeem. 
Om het onderzoek te verbeteren moet de vraagstelling aan respondenten 
aangescherpt worden. Er kunnen kritieke succesfactoren toegevoegd worden als 
onderwerp van onderzoek Er was onduidelijkheid bij respondenten over begrippen in 
de vragenlijsten. Deze begrippen moeten duidelijker worden 
Er moet (meer) werk worden gemaakt van onderzoek naar operationalisatie van 
kritieke succesfactoren. Uiteindelijk moet dit onderzoek leiden tot een standaardisatie 
van methoden. Vervolgens moeten met deze methode de ervaringen bij meerdere 
bedrijven bekend worden gemaakt zodat vergelijkingsmateriaal beschikbaar komt. 



55 

Bibliografie 

[Esteves J., Pastor J. 2000]. "Towards the Unification of Critical Success Factors for 
ERP Implementations". 

[Esteves J., Pastor J. 2002] Understanding the ERP project Champion and its criticality 

Esteves, J. and J. Pastor (2001 ). Analysis of Critical Success Factors Relevance Along 
SAP Implementation Phases 

(Esteves J., Pastor J. , Casanovas J. 2002] Measuring Sustained Management 
Support in ERP Implementation Projects: A GQM Approach 

[Koedijk A. 1999] ERP in bedrijf 

Verschuren, Doorewaard (2005) Het ontwerpen van een onderzoek 

[Kitchenham et al., 1997] Barbara A. Kitchenham, Stephen G. Linkman, and D. 
Law. Desmet: a methodology for evaluating software engineering methods and 
tools 

( Mendoza, Perez,Griman 2004] A Systemic Methodological Framework for IS 
Research 

( Mendoza, Perez,Griman 2006] critical succesfactors for managing systems integration 

[Basili Caldera Rombach 1994] Goal Question Metric Paradigm. 
Encyclopedia of Software Engineering (Marciniak, J.J. editor), vol. 1, 

[W. S. Abeli and D. P. Dykstra 1988] Improving Work Efficiency through the Application 
of a Critical Path Method 

[D. Roman 1962] The PERT System: An Appraisal of Program Evaluation Review 
Technique 

Klaus, Rosemann Gable 2000] What is ERP? Information Systems Frontiers 2:2, 

Kaplan, R. S. and D. P. Norton. 1992. The balanced scorecard - Measures that drive 
performance. Harvard Business Review 

. [Pfleeger 1993] Lessons learned in building a corporate metrics program; Pfleeger, S. 
L., IEEE Software, 10(3), May 1993. 

[M. Ham, R. Swinkels, J.J.M. Trienekens 2002] Metrics and Measurement 

[Davenport 2000 ] TH. Mission Critical: Realizing the Promise of Enterprise Systems. 
Boston, MA, Harvard Business School Press, 2000. 

[T. Davenport, 1998]. Putting the enterprise into the Enterprise System. Harvard 
Business Review, Juli/Augustus (1998), 

(ISO 9126, 1991), (ISO 14598-1, 1999). 

[Hammer Champy 2001] reengineering the corporation 



Bijlage A 

Verslag ERP overleg 

Datum: 5 februari 2007 

Aanwezig: 
Gespreksvers/ag ERP implementatie 

P. van Grinsven 
J. vanOmme 
E. Hesen 
R. Ti.iss 
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In een gesprek met de medewerkers betrokken bij de selectie van het ERP pakket is 
gesproken over de belangrijkste aandachtspunten bij de invoering van een ERP 
systeem bij RIS. 

De navolgende vragen worden besproken 

1. Wat zijn de doelstellingen bij de implementatie van het ERP systeem. 

2. Denken we dat op het gebied van projectmanagement er voldoende kennis in huis is 
om de implementatie te verrichten . 

3. Denken we dat op het gebied van ICT er voldoende kennis in huis is om de 
implementatie te verrichten . 

4. Wat denken we dat de grootste risico's of moeilijkheden zullen zijn bij implementatie 
van het systeem. 

Als doelstellingen voor de implementatie zijn vastgesteld: 

• Het ERP systeem moet gebruikt worden binnen alle afdelingen. 

• Het ERP systeem moet volledig gebruikt (kunnen) worden 

• Alie gebruikers moeten met het systeem kunnen gebruiken binnen hun eigen 
werkgebied. Betrokkenheid van medewerkers is dus belangrijk. 

• Het implementatietraject moet eindig zijn De projectleiding moet adequaat zijn 
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Daarnaast maakt men zich voornamelijk zorgen om de volgende zaken: 

Tot nu toe heeft men gewerkt met eenvoudig factureringsprogramma en Excel en 
Wordoverzichten . Ervaring met ge'fntegreerde complexe software pakketten heeft me 
dus niet. Behoudens de snijdafdeling heeft men in de productie geen ervaring met 
computersystemen. De jongere medewerkers hebben weliswaar geen ervaring hebben 
op het gebied van ERP maar men staat er wel positief tegenover. De oudere 
werknemers hebben vooral in de productie nog maar weinig ervaring met 
automatisering 

Door middel van opleiding moeten medewerkers in staat worden gesteld actief mee te 
doen in het implementatieproces als daar tenminste voldoende tijd voor is. 

Technische ondersteuning door de leverancier lijkt voldoende op dit moment maar men 
vreest voor problemen in de fase na implementatie 

De huidige communicatiestructuur is gebaseerd op dagelijkse aansturing van 
operationele en commerciele processen en niet op overleg tussen multidisciplinaire 
projectteams. De communicatiestructuur / communicatieplan voor het ERP pakket moet 
dus nog opgezet worden . 

Als kritisch voor een succesvolle ERP implementatie (het behalen van de 
doelstellingen) worden genoemd 

• Expertise en capaciteiten projectleider 
• Betrokkenheid van medewerkers 
• Training en opleiding 
• Technische ondersteuning 



Bijlage B vragenlijsten 

Vragenlijst projectmanagement: 

CSF Relevantie en Schaal Uw keuze 
beargumentatie van 
de vragen 

Projectleider De projectleider dient de capaciteiten en de visie te hebben om de project 
doelstellingen op tijd te bereiken. Het projectmanagement moet om grip 
te houden op de looptijd en kosten van een project de voortgang 
bewaken. De projectleider dient gedurende het project beslissingsvaardig 
zijn . De projectleider moet kunnen communiceren over alle facetten van 
het bedrijf op alle niveaus 

Wordt de voortgang van 5 = Altijd 
het project bekend 4 = Bijna altijd 
gemaakt of besproken? 3 = Soms 

2 = Bijna nooit 
1 = Nooit 

Worden tijdens 5 = Erg snel 
vergaderingen om in 4 = Snel 
het algemeen 3 = Medium 
beslissingen snel 2 = Traag 
genomen/ 1 = Erg traag 
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CSF Relevantie en Schaal Uw keuze 
beargumentatie 
van de vragen 

Training en Er meet voorzien zijn in een opleidings en trainingsplan waarin voldoende 
opleiding tijd is ingeruimd om de gebruikers en management het nieuwe ERP 

systeem te leren kennen en te leren gebruiken 

Er is een 5 = Ja 
opleidingsplan voor 1 = Nee 
interne en externe 
communicatie 
Er is voldoen de tijd 5 = Adequaat 
ingeruimd voor 4 = Voldoende 
training en opleiding 3 = Gemiddeld 

2 = Weinig 1 = Erg weinig 
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CSF Relevantie en Schaal Uw Keuze 
peeargumentatie 
van de vragen 

Betrokkenheid Bij de meest belangrijke kritieke succesfactoren voor een ERP 
implementatie ligt het accent ligt op mensen en processen. 
De mate van betrokkenheid en medewerking van gebruikers van het 
pakket is daarom een factor van belang. 

Er is een schema 5 = Ja 
voor vergaderingen 1 = Nee 
en informatiesessies 
Zijn de mensen die 5 = Altijd beschikbaar 
uitgenodigd zijn voor (80-100%) 
vergaderingen of 4 = Bijna altijd 
interviews altijd beschikbaar (60-80%) 
beschikbaar 3 = Gemiddeld 

beschikbaar (40-60%) 
2 = Bijna nooit 
beschikbaar (20-40%) 
1 = Niet beschikbaar 
(minder dan 20%) 

Zijn uitgedeelde 5 = Altijd 
actiepunten op tijd 4 = Bijna altijd 
door de deelnemers 3 = Soms 
in het project 2 = Bijna nooit 
gerealiseerd 1 = Nooit 
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CSF Relevantie en Schaal Uw keuze 
beargumentatie 
van de vragen 

Technische Het hebben van extra technische ondersteuning vanuit de leverancier 
ondersteuning meet gewaarborgd zijn. 

In de levering van 5 = Ja 
software zijn ook 1 = Nee 
uren voor technische 
ondersteuning 
afgesproken 
Afhankelijkheid van 5 = Erg laag 
technische 4 = Laag 
ondersteuning 3 = Gemiddeld 

2 = Hoeg 
1 = Erg hoog 
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Bijlage C Resultaten tabel metingen 

respondenten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gemiddelde 
projectleider 
Wordt de voortgang van het project 
bekend qemaakt of besproken? 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 3, 1 
Worden tijdens vergaderingen om in 
het algemeen beslissingen snel 
genomen/ 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3,4 

training en opleiding 

Er is een opleidingsplan voor interne 
en externe communicatie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 
Er is voldoen de tijd ingeruimd voor 
training en opleiding 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1,4 

Betrokkenheid 

Er is een schema voor vergaderingen 
en informatiesessies 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 
Zijn de mensen die uitgenodigd zijn 
voor vergaderingen of interviews altijd 
beschikbaar 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4,5 
Zijn uitgedeelde actiepunten op tijd 

door de deelnemers in het project 
gerealiseerd 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4,5 

Technische ondersteuning 

In de levering van software zijn ook 
uren voor technische ondersteuning 
afgesproken 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0 
Afhankelijkheid van technische 
ondersteuning 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1,6 
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Bijlage D Resultaten berekening 

respondenten Niveau Gemeten Verschil 
projectleider 

Wordt de voortgang van het project 
bekend gemaakt of besproken? 3 3, 1 0, 1 
Worden tijdens vergaderingen om in 
het algemeen beslissingen snel 
genomen/ 3 3,4 0,4 

training en opleiding 
Er is een opleidingsplan voor interne 
en externe communicatie 5 1,0 -4 
Er is voldoen de tijd ingeruimd voor 
training en opleiding 3 1,4 -1,6 

Betrokkenheid 

Er is een schema voor vergaderingen 
en informatiesessies 5 1,0 -4 
Zijn de mensen die uitgenodigd zijn 
voor vergaderingen of interviews altijd 
beschikbaar 3 4,5 1,5 

Zijn uitgedeelde actiepunten op tijd 
door de deelnemers in het project 
gerealiseerd 

3 4,5 1,5 
Technische ondersteuning 

In de levering van software zijn ook 
uren voor technische ondersteuning 
afgesproken 5 5,0 0 
Afhankelijkheid van technische 
ondersteuning 3 1,6 -1,4 
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Bijlage E Bron: Strategisch plan 2007 
2.8 SWOT-analyse 

Voordat gekozen kan worden voor een strategie voor de toekomst is het noodzakelijk om te 
kijken wat er binnen de organisatie aan de hand is, door middel van een interne en externe 
analyse. Deze analyse vindt plaats door bilaterale gesprekken met personeel ontwerpbureaus 
en klanten. De resultaten van de interne analyse kunnen worden samengevat in een matrix 
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Person eel Ontwikkeli Kwaliteit Openbare Grote 
schaarste ngen op Steeds aanbeste- projecten 

gebied van Belang- ding overheid 
informatiet rijker producten Europees 
echnologie ANWB aanbesteed 

Ervaring in 

Sterke kunststof metaal en + 

punten grafische technieken 
Vakmensen in 
productie met - + 
gemiddeld lange 
ervaring 
Compleet ingericht 
fabriek met modem + machinepark 
Computemetwerk 
met Laatste versies + 
DTP software 

Zwakke Onvoldoende 

Punten levertijdbeheersing - -

Slechte 
communicatie 
tussen -
werkvoorbereiding 
en de productie 
Onvoldoende 
inkoopkracht - -

Onvoldoende kennis 
van planning en - - - -
planningssystemen 

Geen 
personeelszaken -
afdeling (start 2007) 

Athankelijkheid van 
ANWB - -

Verkoopafdeling 
technisch weinig 
onderlegt en - - -
reactief. acquisitie 
beperkt 

GeenR&D/ 
lnnovatiekracht -
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Bijlage F Tabel Koedijk 1999 top 20 - risico's 

Top 20 Risico's H M L Toelichting Maatregelen 
1 Omvangrijke wijzigingen in de organisatie 

2 Onvoldoende kwaliteit in de 
oroiectoroanisatie/manaoement 

3 Grote complexiteit 

4 Onvoldoende gebruikers participatie 

5 Meer nadruk op IT dan op invloed op de organisatie 

6 Geen goede communicatie naar betrokkenen 

7 Te ambitieuze planning 

8 Tekort aan capaciteit 

9 Onvoldoende samenwerking tussen 
projectorganisatie en bestaande organisatie 

10 Onvoldoende aandacht voor acceptatie door en 
opleiding van gebruikers 

11 Harde opleverdatum 

12 Te lange doorlooptijd (geen plateauplanning) 

13 
Geen duidelijke comittment/toezicht topmanagement 

14 Veel onbekende niet beproefde techniek 

15 Geen nazorg in de implementatie 

16 Onduidelijke of wijzigende doelstellingen en normen 

17 Gebrekkige aansluiting concurrentie met andere 
projecten 

18 Geen integrale opzet , vaak aspecten nog niet 
geregeld. 

19 Technology push i.p.v. demand pull 

20 Groot aantal gebruiksgroepen met verschillende 
wensen 
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Bijlage G Key-users/ respondenten 

Key-users/ respondenten: 

1 x Meewerkend voorman productie MTS niveau 59 jaar dienstverband 6 jaar 

1 x Medewerker productie MTS niveau 48 jaar dienstverband 8 jaar 

1 x Medewerkster productie MTS niveau 37 jaar dienstverband 8 jaar 

1 x Medewerkster productie MTS niveau 36 jaar dienstverband 7 jaar 

1 x Manager productie HBO niveau 51 jaar dienstverband 10 jaar 

1 x Medewerker bedrijfsbureau MTS niveau 42 jaar dienstverband 8 jaar 

1 x Medewerker bedrijfsbureau HTS niveau 28 jaar dienstverband 5 jaar 

1 x Medewerkster PZ en facilitaire zaken HBO niveau 50 jaar dienstverband 1 jaar 

1 x Accountmanager HBO niveau 21 jaar dienstverband 1/2 jaar 21 jaar 

1 x Directie WO niveau 45 jaar dienstverband 5 jaar 




