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Implement at ie van f inanciële sof t ware

financieel specialist Eiffel, divisie Overheid &
Non-Profit, Niels van der Meulen, financieel
specialist Eiffel, divisie Handel & Industrie en
Kelvin Albers van der Linden, processpecialist
Eiffel, divisie Overheid & Non-Profit.

Een cruciaal punt in het implementatietraject is de conversie van
gegevens van het oude naar het nieuwe systeem.

Van long list naar short list

Meer functionaliteit en meer aanbieders lijken op het
eerste gezicht een zegen voor de afnemers van
financiële software. Het maken van de noodzakelijke
keuzes die verbonden zijn aan deze toegenomen
keuzemogelijkheden blijkt in de praktijk echter te leiden
tot de nodige hoofdbrekens bij de betrokkenen. In dit
artikel wordt een aantal praktische zaken bij de selectie
en implementatie van financiële software op een rij
gezet.

SJOERD BRUINSMA, JOLANDA VAN ECHTEN EN ROEL PELSINGER
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Het implementatietraject van een nieuw financieel pakket
heeft heel wat meer om het lijf dan het installeren van de
software. Een implementatietraject bestaat idealiter uit een
aantal duidelijk van elkaar te onderscheiden fasen. 

Voorbereiding
Bij software-implementaties komt nogal wat kijken. Veelal
wordt dit project pas goed onder de loep genomen als de
nieuwe software daadwerkelijk is geïnstalleerd. Met name
geldt hier dat een goede en gedegen voorbereiding het halve
werk is. In de voorbereidingsfase wordt gezorgd voor het:

• mobiliseren van de organisatie;
• vaststellen van de veranderingsbereidheid (en knelpun-

ten);
• benoemen van sleutelrollen in de organisatie;
• ontwikkelen van een implementatiestrategie;
• ontwerpen van het communicatietraject;
• schetsen van de bestaande (IST)-situatie.

Ontwerp
Het doel van de ontwerpfase is te komen tot een gedetail-
leerd ontwerp van de gewenste situatie op basis waarvan in
de volgende fase het nieuwe systeem en de nieuwe organisa-
tie worden ingericht. In het ontwerp van de nieuwe situatie
moeten alle in de huidige situatie gesignaleerde knelpunten
zo goed mogelijk zijn opgelost. De verschillende stappen in
deze fase zijn in het procesmodel opgenomen (zie figuur 2). 

Pakketselectie
Voor het uitvoeren van een pakketselectie zijn veel metho-
dieken beschikbaar. Elk van deze methodieken bestaat in de
basis echter uit de volgende stappen. 
1. Programma van eisen. Allereerst wordt een programma

van eisen en wensen opgesteld. Dit programma bevat een
omschrijving van de gewenste functionaliteit, de rand-
voorwaarden die aan de techniek gesteld worden en de
eisen waaraan de leverancier moet voldoen. Om de ver-
schillende pakketten later gestructureerd met elkaar te
vergelijken, wordt in het programma van eisen en wen-
sen een beoordelingschema met prioriteiten en wegings-
factoren opgenomen.

2. Longlist. Vervolgens wordt een longlist opgesteld van de
pakketten die mogelijk in aanmerking komen. Er is
enorm veel informatie beschikbaar die u kan helpen bij

het selecteren van financiële software. Vooral het internet
is een goede informatiebron. Voorbeelden van sites waar
informatie over softwarepakketten verzameld is, zijn
www.alleadministratiesoftware.nl, www.softwarepakket-
ten.nl en www.software.nl. Ook kunt u voor het opstel-
len van een longlist gebruikmaken van informatie afkom-
stig van bronnen als de inventarisatie van de
Gartner-groep, brancheverenigingen en literatuur.

3. Shortlist. De longlist wordt, gebruikmakend van de
opgestelde beoordelingscriteria, teruggebracht naar een
shortlist. Dit is een tweede beoordeling van pakketten en
leveranciers op basis van de belangrijkste beoordelings-
criteria.

4. Offerte aanvraag en keuze. Bij de leveranciers die op de
short list overblijven wordt een offerteaanvraag gedaan
die bestaat uit het programma van eisen en wensen, het
globale processchema en eventueel verder benodigde
gegevens. Op basis van de antwoorden van de leveran-
ciers worden de beste pakketten geselecteerd. 

Implementatie
In de implementatiefase wordt het systeem daadwerkelijk
ingericht en ingevoerd. Het inrichten van het pakket gebeurt
op basis van het tijdens de ontwerpfase opgestelde ontwerp.
Belangrijk aandachtspunt bij het inrichten van het pakket is
het opstellen van de systeemdocumentatie. Deze documenta-
tie is later onmisbaar voor een goed beheer. Ook worden in
deze fase detailprocesbeschrijvingen, werkinstructies en
gebruikershandleidingen opgesteld. Deze documenten vor-
men tezamen de gebruikersdocumentatie.

Een cruciaal punt in het implementatietraject is de conversie
van gegevens van het oude naar het nieuwe systeem. Tijdens
de conversie zal vaak blijken dat de kwaliteit van de
bestaande bestanden niet optimaal is. Opschonen van gege-
vens kost veel tijd. Hiermee zal bij de planning goed reke-
ning moeten worden gehouden.
Het uitvoerig testen van het nieuwe pakket is belangrijk.
Door goed te testen wordt gezorgd dat het pakket dat doet
wat ervan verwacht werd. Ook is het bij uitstek de kans om
medewerkers (eindgebruikers) uitvoerig te laten kennisma-
ken met de mogelijkheden van het pakket. Er zijn in het test-

Men gaat pas 
nadenken als de 
software daadwerkelijk 
is geïnstalleerd

Communicatie vormt het
hart van de implementatie

FIGUUR 1: Fasen in een implementatietraject
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Prak t i jk voorbeeld 2

Na invoering van een nieuw financieel/administratief automa-
tiseringspakket door de leverancier bij een kredietverstrekker
bleek behoefte te bestaan aan extra ondersteuning in de
nazorgfase. In deze fase is naast de werking van het pakket
met name aandacht besteed aan een nieuwe gestructureerde
werkwijze. Doel was het optimaliseren van de structuur in de
financiële- en automatiseringsprocessen. 
Voor de implementatie van het nieuwe pakket waren deze pro-
cessen nog niet voldoende heringericht of afgestemd. Om
deze herinrichting en afstemming in relatie met het pakket
alsnog te realiseren, hebben werkgroepen financiële proces-
sen beschreven, knelpunten geïnventariseerd en verbeterpun-
ten geformuleerd. De verbeterpunten zijn vervolgens bespro-
ken met de leverancier en opgenomen in de nieuwe releases. 
Het implementeren van financiële software betekende voor
deze organisatie ook het implementeren van veranderingen.
Hierbij bleek een heldere implementatiestrategie met aan-
dacht voor verandermanagement een voorwaarde voor suc-
ces. De veranderingen moesten zorgvuldig worden ingepast
in de organisatie, de processen en systemen. Voor de uitvoe-
ring van het project is gekozen voor de zogenoemde participa-
tiestrategie. Het nieuwe plan voor de organisatie was duide-
lijk, maar de organisatie had behoefte om stap voor stap
anders te gaan leren werken en om te gaan met de nieuwe
situatie en software. Centraal in het project stond het ‘samen
doen’. Waarbij met name de nadruk is gelegd op de imple-
mentatiefacetten: resultaten, communicatie en
verankeren/verbeteren. 

Resultaten
Wat wilde de organisatie bereiken? Succesfactor nummer
één van de implementatie was een heldere visie op het eind-
resultaat. Vooraf zijn de verwachtingen helder uitgesproken.
Maar ook tijdens de rit zijn resultaten en verwachtingen
voortdurend op elkaar afgestemd. Resultaten zijn daarvoor
SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, reëel en tijdgebon-
den) gedefinieerd. 

Communicatie
Hoe betrekken we iedereen bij het traject? Communicatie
vormde het hart van de implementatie. Het is de verbindende
schakel tussen leren werken volgens een nieuwe gestructu-
reerde werkwijze en het inpassen van een nieuw pakket,
waarbij de dialoog van belang is. Met medewerkers in gesprek
raken over de verandering en hen werkelijk deelgenoot maken
van die verandering. 

Verankeren en verbeteren
Hoe blijft het werken? Verankeren in dit project was veel meer
dan overdragen. Het betekende het herinrichten en afstem-
men van processen in relatie met de software. Daarvoor is
samen met de medewerkers een elektronisch handboek
AO/IC ontwikkeld dat ervoor zorgt dat de nieuwe gestructu-
reerde manier van werken met de software beklijft. Het biedt
bovendien een solide basis voor het verbeterproces. Het
vliegwiel is in beweging gezet en de medewerkers houden het
nu zelf in gang!

Prak t i jk voorbeeld 1

Door nieuwe wet- en regelgeving, veranderende informatiebe-
hoeften en een verouderd systeem besloot een gemeente met
circa 75.000 inwoners te kiezen voor een nieuw financieel
systeem, CODA. Tijdens de implementatie van het systeem
werd duidelijk dat aan een aantal belangrijke randvoor-
waarden niet was voldaan.
Voordat wordt overgegaan tot een pakketkeuze, is het van
belang dat de administratieve organisatie is beschreven.
Bestaan hieromtrent namelijk nog onduidelijkheden over, dan
kan het systeem niet goed worden ingericht. Of men loopt het
risico dat eventuele beperkingen van het gekozen systeem in
relatie tot de gewenste procedures pas tijdens de implemen-
tatie boven water komen, waardoor moet worden uitgeweken
naar vaak dure maatwerkoplossingen.
Om de implementatie tot een goed einde te brengen, verdient
een projectmatige aanpak de voorkeur. Met een gedegen plan
van aanpak waarin onder andere een tijdspad, randvoor-
waarden en mijlpalen zijn benoemd, een projectorganisatie,
een rapportagestructuur en een risico- en knelpuntenanalyse,
kan de implementatie worden bijgestuurd en beheerst.
Om de gewenste informatie uit het systeem te filteren, was
een rapportagetool nodig. Doordat de gemeente te laat met
de selectie hiervan begon, waren deze tool en de ontwikkelde
rapporten te laat beschikbaar. Dit verminderde het draagvlak

binnen de gebruikersorganisatie nadat men live was gegaan
aanzienlijk. Gebruikers zagen niet direct de toegevoegde
waarde van het nieuwe systeem, maar werden wel verplicht
meer gegevens in te voeren. Het is dus van belang de selectie
van een rapportagetool gelijk mee te nemen in de pakketse-
lectie van het nieuwe financieel systeem. Denk hierbij aan
gebruikersanalyse en benodigde licenties. De ontwikkeling
van rapportages moet een onderdeel van het projectplan zijn.
Dit alles voorkomt onverwachte financiële en logistieke
tegenvallers en haalt optimaal rendement uit de gedane
investering.

Resultaat
Uiteindelijk kon de gemeente in eerste instantie alleen de
basisinrichting van het systeem in gebruik nemen. Door een
projectmatige aanpak kon hier goed op worden gestuurd.
Voordat de aanvullende inrichting uiteindelijk gereed kwam,
was de organisatie al veel tijd, energie en geld kwijt. Hiermee
werd het bestaande budget overschreden. Onder druk van de
deadline werd teruggevallen op bestaande procedures,
waardoor het pakket een vertaling van het bestaande pakket
werd. De projectorganisatie ondervond een minimaal draag-
vlak binnen de organisatie door al deze ‘tegenslagen’,
waardoor de implementatie nog stroever verliep.
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traject globaal meerdere soorten tests te onderscheiden. De
testcyclus wordt afgesloten met een acceptatietest. Dit is een
eenmalige test op basis van een testcase uit de normale
bedrijfsvoering. Bij deze test wordt het pakket integraal
doorgetest.

Beheer
De doelstelling van beheer is op een gecontroleerde wijze
het softwarepakket in een stabiele toestand te houden zodat
deze blijft voldoen aan de wensen van de gebruikers. 
Voorafgaand aan de daadwerkelijke implementatie moet
een deugdelijk beheersplan zijn opgesteld. In dit plan moet
aangegeven worden op welke wijze invulling gegeven wordt
aan: 

• functioneel beheer: het instandhouden van de functiona-
liteit van het informatiesysteem die in het kader van
gebruik centraal staat;

• applicatiebeheer: de instandhouding van de applicatie-
programmatuur en de gegevensbanken;

• technisch beheer: zorgdragen voor de goede werking van
geautomatiseerde gegevensverwerking en noodzakelijke
faciliteiten.

Een ander belangrijk aandachtspunt bij het opzetten van
beheer is het beheer van de Administratieve Organisatie.
Naast het systeem moeten ook de procedures en werkin-
structies up-to-date gehouden worden.

Prak t i jk voorbeeld 3

Elf administrateurs en de financieel directeur van een semi-
overheidsinstelling kiezen na een aantal flitsende presenta-
ties van snelle sales boys voor de allernieuwste versie van
een financieel softwarepakket. Het biedt meer mogelijkheden
dan zij voor mogelijk houden. Het pakket is nog niet eerder in
Europa geïmplementeerd, maar de leverancier belooft extra
ondersteuning tijdens de implementatie. De financiële afde-
lingen zijn bijzonder verheugd. De presentatie zag er immers
fantastisch uit; consolideren met één druk op de knop, auto-
matisch gegenereerde managementrapportages, budgetmo-
dules gevuld door managers zelf, no problem. 
Een half jaar na de opleverdatum en met een 40 procent over-
schrijding op de projectbegroting levert de leverancier relea-
se 1.068 op:

• de administraties zijn geregeld een dag werk kwijt en wor-
den geconfronteerd met systeemfouten;

• twee fulltime beheerders zijn nodig om het systeem in de
lucht te houden;

• consolidaties blijken heel bewerkelijk;
• beheerders zijn te druk om medewerkers een gedegen trai-

ning te geven;
• extra gunsten van de leverancier zijn snel opgebruikt;
• na anderhalf jaar is het systeem nog ergerlijk traag;
• weinig functionaliteiten die tijdens de flitsende presenta-

ties werden beloofd, zijn uiteindelijk geïmplementeerd.

FIGUUR 2: Procesmodel

Internet is goede
informatiebron voor
opstellen longlist
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4Door onderstaande methodieken te hanteren, had de organi-

satie alle variabelen van bovenstaande implementatie kun-
nen beheren en beheersen. 

1. Pakketselectie
Door te inventariseren bij betrokken medewerkers welke
behoeften bestaan ten aanzien van de functionaliteiten van
het te implementeren softwarepakket, ontstaat een eenduidi-
ge lijst met ‘eisen en wensen’. Deze lijst wordt vervolgens
vergeleken met de functionaliteiten van diverse software. Uit
deze vergelijking volgt een advies over de best passende soft-
ware. Dus informeer uzelf over alle mogelijkheden.

2. Leveranciersmanagement
Door het opstellen van heldere verwachtingen, meet- en
stuurinstrumenten kan worden voorkomen dat u tijdens (of
zelfs tot lang na) de implementatie bent overgeleverd aan de
wil van de leverancier. Het goed toepassen van een methode
voor leveranciersmanagement borgt dat de klant in die posi-
tie komt waar hij hoort: aan het stuur. Dus beheer(s) uw
leveranciersrelatie.

3. Projectmanagement
Door het hanteren van een projectmethodiek zorgt u er voor
dat het project binnen de afgesproken kaders wordt opgele-
verd. Het is een hele klus om op tijd en binnen het budget de
afgesproken resultaat realiseren. Dus beheer(s) uw project.

Implementaties van financiële software gaan gepaard met
een fikse investeringen. Door aan de voor- en achterkant
meer te investeren is de implementatie succesvoller, voldoet
deze beter aan de verwachtingen en wordt het rendement
evident. Heeft u de kennis niet in huis, laat u zich dan vooral
adviseren door specialisten.

Conclusies
Voorbereiding, ervaring en een strakke sturing op de plan-
ning moeten kernwoorden zijn in elke implementatieaanpak.
De impact van de implementatie van een nieuwe financieel
systeem is vaak groter dan vooraf is voorzien, met veel lan-
gere doorlooptijden als gevolg. Het vooraf niet in beeld heb-
ben van de uiteindelijke situatie leidt tot veel opstoppingen
tijdens de implementatie. Het uitvoeren van een implementa-
tie is geen alledaagse activiteit voor organisaties. Een te
grote afstand tussen de projectorganisatie en de eindgebrui-
kers leidt tot weerstand en acceptatieproblemen. Een goede
planning maken van een groot implementatietraject is bij-
zonder complex: zonder een goede planning wordt een
implementatietraject snel onbeheersbaar.

Prak t i jk voorbeeld 4

Bij een Provincie werkte iedere dienst met een eigen admi-
nistratie binnen één financieel systeem. De organisatie wilde
gelijkvormigheid van de opzet van het rekeningschema en
besloot tot aanschaf van een nieuw pakket. Vanuit een ‘ouder-
wets’ opgezet boekhoudprogramma stapte men over op een
managementsysteem. Dit vereiste de benodigde verande-
ringsvaardigheid. Drie maanden voor de geplande invoering
bleek het ‘vullen’ van het systeem niet erg gevorderd te zijn.
De stuurgroep berekende opnieuw het invoeringstraject waar-
uit bleek dat nog minstens inzet van drie mensjaren nodig
was voor het nieuwe systeem in gebruik kon worden geno-
men, terwijl slechts een mensjaar was gecalculeerd.
Wat ging er mis? Het systeem was te uitgebreid voor de orga-
nisatie. Veel onderdelen zouden niet worden gebruikt, omdat
het pakket niet aansloot bij de soort dienstverlening van de
Provincie. De invulling van het systeem werd overgelaten aan
financiële praktijkmensen van diverse diensten, de medewer-
kers die dagelijks met de applicatie moesten werken. De
focus van deze medewerkers was alleen gericht op de dage-
lijkse boekhoudpraktijk en niet op de vele mogelijkheden van

informatievoorziening die dit nieuwe systeem bood.
Bovendien gingen dienstbelangen meespelen. Mede door de
verschillende informatiebehoefte van de diverse diensten
ontstond er een impasse qua overeenstemming over de finan-
ciële opzet van het systeem.
Waarom ging het mis? Door de onbekendheid met de moge-
lijkheden van de nieuwe applicatie en door het ontbreken van
voldoende kennis en ervaring op het gebied van vertaling van
de informatiebehoefte naar de inrichting van de applicatie,
ontstond grote vertraging in de voortgang. Iedere dienst had
zijn eigen informatiebehoefte, waarop het systeem niet was
ingericht. De inrichting werd overgelaten aan medewerkers te
laag in de organisatie, met als gevolg dat de oude opzet van
de grootboekindeling in het nieuwe systeem werd ingepast,
zonder rekening te houden met de mogelijkheden van het
systeem. Er was onvoldoende kennis en ervaring op gebied
informatievoorziening. De benodigde (mens)capaciteit voor
het invoeringstraject was fors onderschat.
Uiteindelijk werd het systeem een jaar na de geplande datum
in gebruik genomen.

Na anderhalf jaar 
is het systeem nog 
ergerlijk traag

–C


