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Binnen de rijksoverheid zal resultaatgericht werken
zich de komende jaren verder doorzetten. De opkomst
van batenlastendiensten (BLD), invoering van VBTB
(van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording) en
het op stapel staande eigentijds begrotingsstelsel
(EBS), geven allemaal een impuls tot resultaatgericht
werken. Daarnaast krijgt de rijksoverheid met de
introductie van enterprise resource planning (ERP) te
maken met bedrijfsmatige principes, die tot op zekere
hoogte zelfs worden afgedwongen. De weg naar
resultaatgericht werken is echter een complex traject
met vele risico’s. Gelukkig zijn er mogelijkheden om dit
traject beter beheersbaar te maken.
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Resultaatgericht werken
met ERP, EBS en VBTB
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Tussen ERP, EBS en VBTB/BLD bestaat een driehoeksverhou-
ding, waarbij resultaatgericht werken centraal staat. Figuur 1
geeft schematisch de samenhang weer tussen de verschillende
concepten. 
Door het hanteren van een afwijkend boekhoudkundig stelsel
gaan de batenlastendiensten (ook wel agentschappen genoemd)
meer uit van bedrijfsmatige principes. De begroting en de ver-
antwoording zijn niet langer gebaseerd op ‘uitgaven’ maar op
‘kosten’. Het grootste verschil zit met name in de manier waar-
op met investeringen wordt omgegaan. In het kasstelsel drukken
investeringen op de begroting in hetzelfde jaar als ze gedaan
worden. In het batenlastenstelsel kunnen de kosten, door af te
schrijven over meerdere jaren, worden gespreid. De BLD’s ver-
gen echter additionele financiële en beleidsmatige afstemming.
Hoe breng je als kerndepartement op een constructieve en voor-
al vergelijkbare manier zowel het kasverplichtingenstelsel als het
batenlastenstelsel samen in de begroting en verantwoording? 

figuur 1
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VBTB
Met VBTB wordt een intensivering van resultaatgericht werken
beoogd. In een notendop houdt VBTB in dat in de begroting
van de kerndepartementen eerst de te behalen doelstellingen hel-
der worden geformuleerd. Vervolgens worden de ‘producten’
om deze doelen te bereiken benoemd en worden de kosten per
product inzichtelijk gemaakt. Hetzelfde geldt voor de verant-
woording.
Binnen de rijksoverheid zijn de VBTB-vraagstukken over doel-
matigheid, en eveneens de vraag hoe beleid in concrete doelstel-
lingen en producten moet worden vertaald, nog steeds actueel.
Verder zal het inzichtelijk maken van de resultaten van het
beleid en de informatieverzameling hieromtrent de komende
jaren de nodige aandacht opeisen. 

EBS
Het ministerie van Financiën ziet de invoering van EBS (voor-
heen ook wel aangeduid met iBLS) als instrument om VBTB
verder invulling te geven. Dit lijkt ook een logische zienswijze,

uitgaande van de gedachte dat de principes van het BLS om
resultaatgericht te kunnen werken, toereikender zijn dan die
van het kasverplichtingenstelsel. 
De koppeling tussen deze principes en resultaatgericht werken is
echter niet één op één te maken. EBS en VBTB kunnen elkaar
wel versterken, maar zijn niet noodzakelijk aan elkaar verbon-
den. VBTB kan, zoals de praktijk heeft geleerd, apart van EBS
worden ingevoerd. Door kostendragers aan te laten sluiten bij
huidige beleidsdoelstellingen, staat de invoering van EBS zelfs
geheel los van VBTB.
De overgang naar een ander begrotingsstelsel hoeft dus niet per
se tot een resultaatgerichte manier van werken te leiden. Wel

Enterprise resource planning (ERP), waarbij de gehele keten
van input, productie en output en alle bedrijfsmiddelen
integraal worden ondersteund, is in het bedrijfsleven al lang
en breed ingeburgerd. Bij de rijksoverheid is het nog niet
zover, maar de belangstelling voor ERP groeit.
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kan de overgang naar EBS een beperkte impuls aan het resul-
taatgericht werken geven, althans voorzover de specifieke ele-
menten van EBS ten opzichte van het kasverplichtingenstelsel
dit ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is een bedrijfseconomi-
scher afweging van investeringen. EBS levert dus niet direct een
intensivering van het resultaatgericht werken op. 
Daarentegen biedt de overgang naar een andere manier van
begroten wél een goede gelegenheid een verandering teweeg te
brengen. De rijksoverheid kan dan beter aansluiten op de ont-
wikkelingen van de batenlastendiensten en aansluiting zoeken
tussen de begrotings- en de beleidsinformatiesystemen.

ERP
Enterprise resource planning (ERP) is in het bedrijfsleven al
lang en breed ingeburgerd. Bij de rijksoverheid is het nog niet
zover, maar de belangstelling voor ERP is de afgelopen jaren
gegroeid. Er is bijvoorbeeld interdepartementaal besloten om
voor de ondersteuning van de bedrijfsvoering ERP in te voeren.
We maken hier een onderscheid tussen het begrip ERP en de
ERP-systemen. Deze twee zijn weliswaar onlosmakelijk met
elkaar verbonden, maar zijn niet per definitie aan elkaar gelijk. 
ERP illustreert hoe de bedrijfsvoering gestalte krijgt: namelijk
vanuit de benadering van het proces, waarbij de gehele keten
van de input, productie en output en alle bedrijfsmiddelen inte-
graal worden ondersteund. ERP-systemen ondersteunen deze
integrale aanpak. 
In de praktijk komt het overigens zelden voor dat de gehele
bedrijfsvoering ondersteund wordt met een ERP-systeem, en
zeker niet binnen de overheid. Mag bijvoorbeeld de implemen-
tatie van een human resource management (HRM)-module van
een grote leverancier van ERP-systemen worden beschouwd als
het invoeren van ERP? De een zal beweren dat hiermee een
introductie van ERP een feit is, terwijl er ook veel te zeggen valt
voor de gedachte dat het hier gewoon om de implementatie van
een HRM-systeem gaat. Maar met de introductie van een ERP-
module in de bedrijfsvoering is in veel gevallen toch een funda-
ment gelegd voor ERP. Het biedt namelijk veel voordelen om
ook voor de overige bedrijfsfuncties aansluiting te zoeken bij
eerder geïmplementeerde software. Met de introductie van één
ERP-module wordt dan ook eigenlijk al de keuze voor een
leverancier gemaakt.
De (rijks)overheid krijgt als belangrijke klant inmiddels speciale
aandacht van de ERP-leveranciers. De grote leveranciers bieden
specifiek op de overheid toegesneden oplossingen. Zo worden
momenteel oplossingen ontwikkeld voor de nieuwe kernmodel-
len voor de HRM- en financiële functie, al is deze laatstgenoem-
de functie zeker nog niet definitief vormgegeven. 

Struikelblokken
De inrichting van het kernmodel financiële informatievoorzie-
ning in ERP-systemen zou de conclusie kunnen rechtvaardigen
dat EBS met behulp van ERP-systemen eenvoudig kan worden
ingevoerd. Waarschijnlijk zullen er geen problemen optreden die

technisch onoverbrugbaar zijn. De knelpunten betreffen met
name de nieuwe manier van werken, de conversie van het oude
naar het nieuwe stelsel, de introductie van nieuwe geautomati-
seerde systemen en de datum waarop het nieuwe stelsel moet
draaien. 
Los van elkaar vormen deze elementen slechts een beperkt risico
voor het welslagen van de veranderingen. Maar gecombineerd
kunnen het grote struikelblokken zijn voor de invoering. 
Zolang de werkwijze gelijk blijft, brengt de invoering van een
nieuw geautomatiseerd systeem relatief weinig veranderingen met
zich mee. Als daarnaast ook de werkwijze verandert en men kiest
voor een procesgeoriënteerde aanpak, vergt dit veel meer adaptief
vermogen. Als dan ook nog eens het begrotingsstelsel op zijn kop
gaat, betreft het wel degelijk zeer complexe veranderingen. 
De overgang naar het nieuwe begrotingsstelsel is voorzien voor
2006. Dit houdt in dat de begrotingsuitvoering in 2006 moet
plaatsvinden volgens het nieuwe stelsel. Concreet betekent dit
dat de begrotingsvoorbereiding eind 2004 al volgens het nieuwe
stelsel moet worden uitgevoerd. De begrotingsverantwoording
over 2005 zal echter nog op het oude systeem zijn gebaseerd.
Het oude en nieuwe begrotingsstelsel zullen dus enige tijd
simultaan naast elkaar moeten draaien. Dit vergt uiteraard
extra inspanningen. 
De invoeringsdatum van 2006 betekent verder dat er een
behoorlijke tijdsdruk komt te liggen op de invoering van EBS en
ERP, zeker als het gewenningsperiodes, het schaduwdraaien en
de benodigde opleidingstijd in aanmerking wordt genomen. 

Complexiteit
Naast deze hiervoor genoemde knelpunten speelt er nog een
andere kwestie. De invoering van EBS wordt binnen de over-
heid onlosmakelijk gekoppeld aan een verdere invulling van
VBTB. Dit maakt dat de invoering nog complexer wordt.
Vraagstukken worden breder getrokken. Zo moet er, om een
voorbeeld te geven, niet alleen worden nagedacht over hoe
kosten worden toegerekend aan een gedefinieerd product, maar
ook over de vraag wat het product zou moeten zijn. Hierdoor
worden twee op zich zelf zeer complexe veranderingen aan
elkaar gekoppeld. Als gevolg hiervan neemt de kans op een suc-
cesvolle en doeltreffende verandering, mede als gevolg van de
toename van het aantal moeilijk beheersbare (project)risico’s,
af. De complexiteit van het geheel wordt nog groter door aller-
lei trajecten en veranderingen samen te laten komen op één punt
in de tijd: de datum van invoering van EBS.

Beheersbaarheid
Het moet toch mogelijk zijn het traject beter beheersbaar te
maken door zaken van elkaar los te koppelen, dan wel anders
in de tijd te plannen. Natuurlijk ligt het voor de hand om de
invoering van ERP, EBS en VBTB direct aan elkaar te koppelen.
We houden hier dan ook geen pleidooi om deze geforceerd te
ontvlechten, want er zijn wel degelijk mogelijkheden om het tra-
ject beter beheersbaar te maken:

ERP kan bijdragen aan een
efficiëntere overheid

Invoering EBS staat geheel
los van VBTB



Snellere invoering van ERP
De specifieke oplossingen van de ERP-leveranciers voor het kas-
verplichtingenstelsel van de rijksoverheid zijn veelal gebaseerd
op het batenlastenstelsel. Op de achtergrond draait feitelijk een
batenlastenstelsel, maar door de juiste geldstromen uit te filte-
ren en er een verplichtingenadministratie aan te koppelen, ont-
staat een kasverplichtingenstelsel. Bij een juiste inrichting van
ERP is het redelijk eenvoudig om over te schakelen op een
batenlastenstelsel, vooropgesteld dat er in de rekeningenschema’s
en te leveren producten en diensten weinig wijzigt. Het zal van
de organisatie afhangen of dit mogelijk is. De voorwaarde is
namelijk dat het gedachtegoed, zoals verwoord in VBTB, de
begrotingsstructuur niet teveel verandert.

Ontkoppeling invoering EBS en VBTB
Een andere mogelijkheid is het ontkoppelen van EBS en VBTB.
Het is niet zo dat EBS niet zou kunnen bijdragen aan VBTB,
maar om de veranderingen goed te kunnen beheersen, is het
beter om EBS en VBTB in aparte trajecten op te pakken.
Hierdoor kan de invoering van EBS als een meer technische
operatie worden beschouwd, terwijl bij de vormgeving van
VBTB meer fundamentele vragen aan de orde komen, zoals het
toerekenen van kosten. Het verdient overigens wel de voorkeur
dat VBTB eerst wordt vormgeven alvorens dit te vertalen naar
EBS. Hierdoor wordt namelijk bewerkstelligd dat de financiële
structuur alleen bij de invoering EBS moet worden gewijzigd en
niet nogmaals bij de invoering van VBTB.
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Procesmatige aanpak
De invoering van ERP maakt het mogelijk de bedrijfsvoering
integraal en procesmatig op te pakken. Door de koppeling van
alle bedrijfsvoeringsinformatie in één enkel systeem is het een-
voudiger goede stuur- en managementinformatie te genereren.
Hoe in deze systemen de informatie uit het beleidsveld moet
worden geïntegreerd, is een vraag die de komende jaren nog zal
spelen als gevolg van de invoering van VBTB. Wat heeft het
beleid nu gekost? en wat is het resultaat?, zijn vragen waarop
de komende jaren een duidelijk antwoord moet komen.

Integrale informatievoorziening
Doordat EBS, ERP en VBTB nauwe banden met elkaar hebben,
bestaat de neiging om deze trajecten te koppelen. Hierdoor ont-
staat echter een complexe situatie die moeilijk beheersbaar is.
De invoering van EBS en ERP heeft meer kans van slagen als
een versnelde invoering van ERP plaatsvindt en/of door de ont-
koppeling van de invoering van ERP en EBS. 
Met een nieuw kabinet en de aangekondigde bezuinigingen op
de apparaatskosten van de rijksoverheid is het natuurlijk de
vraag of de invoering nog hoog op de agenda staat, gezien de
benodigde investeringen. Dat zou jammer zijn, want juist ERP
kan bijdragen aan een efficiëntere overheid, waarbij met name
de integrale informatievoorziening bijdraagt aan resultaatge-
richt werken. ERP zou daarom de komende jaren hoog op de
agenda moeten staan. –C

advertentie
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