
T I J D S C H R I F T CONTROLLING

45

n
r

 1
2

  d
e

c
e

m
b

e
r

 2
0

0
3

Mar k t  business sof t ware in teken van consolidat ie

T H E M A : S O F T W A R E Ing. R. Barendrecht (rab@berenschot.com), Berenschot te Utrecht

Nadat veel grote bedrijven tegenwoordig bijna volledig zijn
geautomatiseerd middels ERP-pakketten, leeft de
verwachting dat met behulp van intelligentere software het
proces verder te optimaliseren is. Berenschot onderzocht voor
het negende jaar in successie de markt voor bedrijfssoftware
en signaleert de belangrijkste trends. Grote partijen proberen
hun positie te consolideren. Gebruikers van bedrijfssoftware
bevinden zich eindelijk in een kopersmarkt en zijn gefocust
op investeringen met rendement.

RENÉ BARENDRECHT

In de toptien ERP-pakketten van Berenschot
worden marktleiders, marktvolgers, uitdagers
en achterblijvers onderscheiden.

Berenschot publiceert 
toptien      
ERP-
pakketten
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De consolidatie in het topsegment verloopt heftig. Partijen in
dit geweld zijn SSA, Baan, PeopleSoft, JD Edwards, Oracle et
cetera. Om hun marktaandeel fundamenteel te vergroten, of
minstens te behouden, is een overnameslag onvermijdelijk.
ERP zit in een vervangingsmarkt, alhoewel de penetratiegraad
circa vijftig procent is. In een dergelijke markt is het vrijwel
onmogelijk om alleen door het winnen van nieuwe klanten de
weg omhoog te vinden. Uiteindelijk zullen er net als bij de
hardwareleveranciers enkele dominante grote spelers overblij-
ven. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen ruimte over-
blijft voor niche-spelers. Alle basismodules van ERP-pakket-
ten zijn inmiddels redelijk uitontwikkeld. Waar vindt nog
productontwikkeling plaats? In welke branches zien de leve-
ranciers nog potentieel? Deze vragen stonden centraal in het
onderzoek van Berenschot. 

Groeimarkten
De midmarket voor het MKB blijft aantrekkelijk om te pene-
treren. Grote leveranciers proberen de complexiteit in hun
grote pakketten te verminderen en een partnerkanaal op te
bouwen. Op beide gebieden hebben bijvoorbeeld Exact en
Microsoft (Navision en Axapta) nog een concurrentievoor-
deel.
De toegevoegde waarde van de groothandel ligt op het terrein
van een fijnmazig distributiepatroon gecombineerd met een
hoge leveringsfrequentie. Tegelijkertijd zien de klanten van de
groothandel (de detaillisten) hun leverancier meer en meer als
het voorraadhoudende punt in de keten. Er is grote noodzaak
voor integrale logistieke sturing en kostensturing. Door het
ruimer worden van de beschikbare functionaliteit binnen
ERP-systemen lijkt het tij te keren ten gunste van ERP in de
groothandel. Bedrijven die te star vasthouden aan één inte-
grale ICT-oplossing, stappen in een valkuil.
De food-keten wordt vanaf 1 januari 2005 voor nog grotere
uitdagingen gesteld, omdat in Europa de herkomst van alle
levensmiddelen moet kunnen worden achterhaald volgens de
General Food Law. Veel kleine tot middelgrote bedrijven zul-
len dus voor 2005 hun traceability op orde moeten hebben.
ICT-systemen spelen daar een grote rol in.
De automotive sector is een keten met veel schakels en een
grote druk op kosten en levertijden. Op dit moment worste-
len alle autofabrikanten met het drastisch verkorten van hun
doorlooptijden: van enkele maanden naar enkele dagen. De
grote belofte is dat de consument zijn auto eindelijk zelf kan
configureren met een levertijd van slechts enkele dagen. Het

afstemmen van de seriegroottes in de productie met afnemer
en toeleverancier blijft echter een belangrijk obstakel.
Product lifecycle management (het bijhouden en registreren
van alle gegevens over producten vanaf de ontwerpfase tot
het moment van recycling) klinkt alsof het vanuit de enginee-
ring-wereld komt. Dat klopt ook, maar het wordt hoog tijd
dat marketeers deze kretologie te gelde gaan maken. Het kan
namelijk van grote waarde zijn voor bijvoorbeeld service
management-bedrijven. De onderliggende technologie van
product lifecycle management begint langzamerhand uit de
early adopter-fase te komen. Volwassen is het concept echter
nog niet. Centraal staat het verhogen van business uit
bestaande klanten in het licht van client lifecycle manage-
ment.
In het verlengde van de problematiek rond product lifecycle
management blijven veel klantordergestuurde productiebe-
drijven puzzelen met hun ICT-ondersteuning. De breedte en
diepte van de benodigde functionaliteit is hiervan de oorzaak.
Momenteel zijn er gelukkig verschillende alternatieve syste-
men beschikbaar, die in meer of mindere mate passen bij de
combinatie van de besturingsconcepten. De puzzel blijft welk
proces welke mate van ondersteuning vergt.

Productinnovatie
Een logische stap na de interne automatisering is over de
bedrijfsgrenzen heen voordelen proberen te halen.

Topt ien ERP-pakket t en 

Welke ERP-pakketten zijn in de Benelux het meest geïm-

plementeerd? In figuur 1 staat een toptien van de local

players en in figuur 2 een toptien van de global ERP-play-

ers in de Benelux. Dit overzicht zegt uiteraard niets over

de beschikbare functionaliteit van local ERP-players en

sommige global ERP-players. Er zijn meer kleinere dan

grotere bedrijven. Een pakket kan daarom een vertekenend

hoog aantal implementaties hebben, indien de leverancier

geen inzicht geeft in de licentieverkoop van de software en

de totale verkoop van het aantal user-licenties.

Figuur 1

Benelux-local players 

Figuur 2

Benelux-global players 

Pakket Implementatie 2002

1. Isah-7 80

2. Eniac 70

3. Business Base v.8.2 64

4. Omnivers 53

5. Pastel Accounting 50

6. Ridder R8 48

7. MUIS310 40

8. MKG 32

9. Inventive Power Software 29

10. UniSPeqs ERP 25

Pakket Implementatie 2002

1. Navision 216

2. mySAP.com 201

3. Oracle E-Business Suite 130

4. Axapta 107

5. Exact Globe 2003 72

6. J.D. Edwards 5 38

7. JobBOSS 25

8. MFG/PRO 14

9. CSB-System 13

10. Movex 13
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Collaborative business management of supply chain manage-
ment is het integreren van bedrijfssoftware en bedrijfsproces-
sen voor verschillende deelnemers in de keten. Het is duide-
lijk dat de volgende grote kostenbesparingen en/of door-
looptijdverkortingen met name door betere samenwerking
tussen partijen is te realiseren.
Met een portal wordt een presentatielaag bedoeld die 
over verschillende systemen heen ligt. Een zinvolle ROI 
voor een bedrijf is alleen mogelijk indien zij momenteel
meerdere belangrijke systemen naast elkaar gebruikt. Een
portal is namelijk erg tijdrovend en kostbaar om te imple-
menteren.
De business intelligence-modules hebben de hoge verwach-
tingen tot nog toe niet ingelost. In eerste instantie wordt
vaak te beperkt gekeken naar performance management. De
primaire processen zijn niet op orde en de KPI’s in de modu-

les zijn matig geformuleerd, of er wordt te defensief gerede-
neerd vanuit de noodzakelijke externe verslaggeving.
Bij de local ERP-players zijn er ondanks de volwassenheid
van de ERP-markt toch twee uitdagers te noteren. MKG heeft
hierbij ambitieuze doelstellingen in de metaalindustrie
ondanks het feit dat pakket nog relatief jong is. Als marktlei-
der is nog maar één leverancier overgebleven, namelijk
Omnivers (Unit 4). De positie van Eniac, Isah en Ridder bij
de marktvolgers is toe te schrijven aan het feit dat deze leve-
ranciers een grote installed base hebben. Hierdoor is het
lastig om meer dan 20 procent vernieuwing te realiseren.
Beide hebben een dominante positie als local player. Isah
heeft enige jaren deel uit gemaakt van de Unit 4 groep, maar
is recentelijk weer verzelfstandigd. De categorie achterblijvers
wordt met het jaar langer. Opvallend in dit rijtje is Acto-pro-
ject, dat een belangrijke positie in de bouw en installatiesec-

Winnaars en acht erbl i j vers

Het Berenschot-onderzoek richtte zich op implementaties in

het jaar 2002, een jaar waarin de teruggang in de markt al dui-

delijk merkbaar was. Hieronder wordt de balans opgemaakt en

een beeld geschetst van de marktleiders, volgers, uitdagers en

achterblijvers onder de ERP-leveranciers. Hierbij zijn we uitge-

gaan van door de ERP-leveranciers verstrekte gegevens over

het aantal nieuwe en bestaande implementaties in de Benelux.

Voor zowel de local als de global ERP-players in de Benelux-

markt hebben wij de volgende indeling gehanteerd:

• Marktleiders: pakketten die een installed base van meer dan

honderd implementaties hebben en daarnaast ook sterk groei-

en met meer dan 20 procent nieuwe implementaties per jaar.

• Marktvolgers: pakketten met een installed base van meer

dan honderd implementaties, maar met minder dan 20 pro-

cent groei en meer dan vijftien nieuwe implementaties.

• Uitdagers: redelijk nieuwe pakketten met meer dan vijf nieu-

we implementaties en een groei van meer dan 30 procent

per jaar, terwijl de installed base nog kleiner is dan vijftig.

• Achterblijvers: pakketten met minder dan 7,5 procent nieu-

we implementaties.

Figuur 3

Local ERP-players in de Benelux-markt

Local ERP-Players

Uitdagers

isiSolutions

MKG   

>20% vernieuwing

<50 implementaties in Blx

>5 nieuwe implementaties

Marktleiders

Omnivers

>100 implementaties in Blx

>20% vernieuwing

Marktvolgers  

AMF2000+

Business Base v.8.2

Eniac

Inventive Power Software

Isah-7

MUIS310

Plan de Campagne

Ridder

UniSpeqs

>100 implementaties in Blx

>15 nieuwe implementaties

<20% vernieuwing

Achterblijvers

Acto-project

AFAS Profit

AllSolutions

Bestmate

Cameleon

DiGi

Euromation Software

Excellent

Heart-Profit

Logistix

Odisy

Platform IV.

Sera

<7,5% vernieuwing



T I J D S C H R I F T CONTROLLING

48

n
r

 1
2

  
d

e
c

e
m

b
e

r
 2

0
0

3

Global ERP-Players

Uitdagers

Jeeves Enterprise

JobBOSS

>20% vernieuwing

<50 implementaties in Blx

>5 nieuwe implementaties

Marktleiders

Axapta

Oracle E-Business Suite

>100 implementaties in Blx

>20% vernieuwing

Marktvolgers

Exact Globe 2003

J.D. Edwards 5

mySAP.com

Navision

>100 implementaties in Blx

>15 nieuwe implementaties

<20% vernieuwing

Achterblijvers

Adonix-X3

BPCS

Bridge/400

Evolution

glovia.com

iBaan

IFS Solutions

IMI Suite

Infinium

Lawson.insight

MAPICS XA     

MAXIMO 5

System21

<7,5% vernieuwing

Figuur 4

Global ERP-players in de Benelux-markt

Tips bi j  contract er ing

Het verleden heeft geleerd dat de ICT-sector vaak de hemel op

aarde beloofde, maar de verwachtingen vaak niet kon waarma-

ken. Nog steeds verlopen de contractonderhandelingen en het

daaropvolgende contractmanagement van zowel leveranciers

als implementatiepartners moeizaam. Vanuit onze advieserva-

ring geven wij tien tips:

1. Zorg voor een vastgestelde scope en een dichtgetimmerd

programma van eisen. Focus hierbij op proces en besturing

en leidt daaruit de functionele eisen af. Laat gebruikers niet

praten over wensen, maar over hun dagelijks werk.

2. Stel een intentieovereenkomst op na de principekeuze, maar

contracteer pas na een feasibility study of blauwdrukfase.

3. Maak een onderscheid in de verantwoordelijkheden van de

verschillende partijen, ook in het contract. U, als klant, de-

finieert proces, besturing en organisatie. Een architect

(onafhankelijk van de bouwers) kan u mogelijk bij het pro-

ject helpen. Vervolgens leveren de leveranciers de software

en de hardware. De implementatiepartner configureert het

systeem, maakt de technische documentatie, stelt de globa-

le procedures op, voert een technische test uit en leidt de

key-users op. U stelt de gebruiksdocumentatie op, voert de

acceptatietest uit en leidt de eindgebruikers op.

4. Zorg dat alle kosten vanuit een total cost of ownership-

benadering onderbouwd zijn: softwarelicentie-, implemen-

tatie-, hardware- en onderhoudskosten. De implementatie-

kosten omvatten onder andere: installatie, implementatie, 

opleidingen, ontwikkelen rapportages, formulieren, interfa-

ces, maatwerk en conversie. De onderhoudskosten bestaan

uit zowel out-of-pocket kosten (zoals onderhoudsfee op

software en database), als operationele kosten (zoals tech-

nisch en functioneel beheer en datacommunicatiekosten).

5. Focus op de witte vlekken zoals rapporten, formulieren, inter-

faces, maatwerk en conversie. Meerwerk is niet acceptabel.

6. Gebruik planningsdeadlines (fatale termijn), kostenpla-

fonds (ceiling price) of fixed price, garantietermijnen, aan-

sprakelijkheids- en boeteclausules. 

7. Gebruik een onafhankelijke expert om de commerciële ruim-

tes in de onderhandelingen te benutten en de inkoopvoor-

waarden in het belang van u als klant op te stellen.

8. Onderteken de contracten met de verschillende partijen

tegelijkertijd om de commerciële spanning op de lijn naar

alle partners te houden. Trek alleen contracten naar voren

bij voldoende leverage c.q. als de risico's op de andere (nog

te tekenen) contracten zijn gemanaged.

9. Benoem een functionaris quality assurance in de projector-

ganisatie (een onafhankelijk expert) voor het beheersen van

tijd, geld en kwaliteit. Deze functie in de projectorganisatie

voert ook het contractmanagement uit. Een projectleider kan

onder tijdsdruk nooit de commercie zwaarder laten wegen

dan het inhoudelijke succes van het project (en dus de

bedrijfsvoering).

10. Gebruik de contracten om de bugs en fouten na de go-live

gratis te laten verhelpen. In de nazorgfase zitten even grote

bleeders als tijdens de implementatie.
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Tien t ips voor ROI-berekeningen

Enige jaren geleden hebben wij onderzocht wat het rendement

is van ERP in de praktijk bij tientallen bedrijven. De onder-

vraagde bedrijven bleken slechts in enkele gevallen vooraf een

ROI-berekening op te stellen, laat staan die achteraf te meten.

De inzet van ICT levert niet per definitie voordelen op. Onze

ervaring is dat softwareleveranciers en implementatiepartners

ook niet goed in staat zijn die potentiële voordelen te identifi-

ceren en/of te incasseren. Wij zien dat bedrijven korte, afgeba-

kende projecten willen die onmiddellijk bijdragen aan een bete-

re bedrijfsvoering met een ROI. Wij geven enkele tips om tot

een haalbare ROI te komen:

1. Hanteer een corporate guideline voor de terugverdientijd van

ICT-projecten en kwalitatieve besluitvormingscriteria.

2. Analyseer het business model, identificeer verbeterdoel-

stellingen en probeer die op dat moment al (een eerste

keer) te kwantificeren. Stel vast in hoeverre die van de inzet

van ICT afhankelijk zijn.

3. Voer deze analyse uit met input van leveranciers en imple-

mentatiepartners, maar maak hen nooit verantwoordelijk

voor het proces en het resultaat van de analyse. Gebruik

eerder een onafhankelijke expert (qua rol vergelijkbaar met

de architect bij het bouwen van een huis) om pijnpunten en

verbetergebieden te identificeren en te kwantificeren.

4. Maak een eerste raming van de total cost of ownership,

bestaande uit licentie-, licentieonderhouds-, implementatie-

, hardware- en operationele onderhoudskosten.

5. Analyseer de baten. Voor ERP-projecten kan bijvoorbeeld

de volgende indeling worden gehanteerd:

• lager aantal factuurdagen

• verhoging omzet

• lagere verkoopkosten

• verkorting levertijd

• vergroting leverbetrouwbaarheid

• verlaging distributiekosten

• verkorting doorlooptijd orderverwerking

• vermindering aantal nee-verkopen

• verlaging voorraad

• verlaging kosten productieplanning

• verhoging flexibiliteit

• verkorting doorlooptijd productie

• verhoging productiviteit productie

• vermindering aantal medewerkers

• verlaging inkoopkosten

• verlaging besteltijd inkoop

6. Gebruik een tijdsgefaseerde benadering waarin kosten en

baten via bijvoorbeeld een payback-periode worden geana-

lyseerd. Voer vervolgens een gevoeligheidsanalyse uit.

7. Start alleen een selectie- of implementatievoorbereidings-

project als er een potentiële ROI haalbaar lijkt, die met

voortschrijdend inzicht onderbouwd moet worden.

8. Gebruik het selectie- of implementatievoorbereidingstraject

om de ROI te valideren en de randvoorwaarden te scheppen.

Dit moet leiden tot een proof of concept.

9. Gebruik het implementatietraject om de scope handen en

voeten te geven met een geconfigureerd en doorgetest

systeem. Gebruik een onafhankelijke quality assurance-

functie in de projectorganisatie om de kosten te managen

en de randvoorwaarden voor de ROI met voortschrijdend

inzicht verder in te vullen.

10. Gebruik de nazorgfase niet alleen om het nieuwe systeem

onder de knie te krijgen, maar om de gewenste processen

en besturing te realiseren. Realiseer de baten door pro-

actieve sturing door middel van management targets inclu-

sief tijdschema's.

tor koestert. Bestmate heeft onverminderd een groot markt-
aandeel, maar weet, relatief gezien, onvoldoende nieuwe
klanten te winnen. Logistix heeft het afgelopen jaar een
nieuw verkoopoffensief gestart, maar de vruchten hopen zij
pas de komende tijd te gaan plukken. Een ontbrekende naam
in het gehele overzicht van local players is Accountview.
Accountview is afgelopen jaar met circa 30 procent in omzet
gegroeid, maar kon geen betrouwbare cijfers overleggen van
het totale en nieuwe aantal implementaties.

Bij de global ERP-players zijn net als bij de lokale leveran-
ciers twee nieuwe uitdagers te noteren, te weten Jeeves en
JobBOSS (Orad). Duidelijke marktleiders zijn Axapta
(Microsoft Business Solutions) en Oracle, die beide hard
doorgroeien in vergelijking met hun totale installed base.
Vanzelfsprekend zijn Exact, Navision (Microsoft Business
Solutions) en SAP in feite ook leidende leveranciers, maar alle
drie hebben zij een grote installed base, waardoor het ver-
nieuwingspercentage onder de 20 procent blijft. Overigens is
Exact opgenomen in de categorie global players, omdat zij
meer dan 50 procent van alle implementaties buiten de
Benelux heeft. Verder is van belang dat de 72 implementaties
van Exact alleen betrekking hebben op productiebedrijven.
Nadrukkelijk zijn hier niet alle overige bedrijven opgenomen,

die bijvoorbeeld wel handelsfunctionaliteit gebruiken, maar
bijvoorbeeld alleen de financiële module. Exact heeft recent
een nieuwe release op de markt gebracht waarmee het bedrijf
hoopt de slag met Navision weer volop aan te kunnen gaan.
Daarvan heeft Navision in het verleden kunnen profiteren.
Onverminderd goed deed ook JD Edwards het in het afge-
lopen jaar. De vraag is wat de consequenties van de samen-
smelting met PeopleSoft op de korte termijn zullen zijn voor
lopende selectietrajecten en bestaande klanten. De concurren-
tie zit in ieder geval niet stil om hier een slaatje uit te slaan.
Onder de achterblijvers vinden wij SSA met BPCS en Baan.
Een leverancier als Mapics zit in feite ook op een vergelijkba-
re koers als SSA met recentelijk de overname van Syteline.
Andere opvallende leveranciers in het rijtje achterblijvers zijn
Glovia (met name voor klantordergestuurde productiebedrij-
ven), IFS (met functionaliteit die in een breed aantal branches
toepasbaar is), IMI Suite (met name in retailomgevingen, of
waar in ieder geval sprake is van grote orderstromen),
Lawson (geen focus op productie en groothandel, maar meer
op andere sectoren).

CRM
De hype in CRM-land is voorbij. Er zijn drie interessante
trends:
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• field service, oftewel service op geleverde producten in het
veld, ook wel installed base management genoemd.
Relatief nieuw is dat monteurs direct opdrachten kunnen
afvinken op een mobiele device. Dit wordt dan realtime
doorgegeven aan het bedrijf waarna er onmiddellijk een
factuur wordt aangemaakt. Dit scheelt een hoop admi-
nistratieve rompslomp, doorlooptijd en geld. Een uitrol
van een dergelijk systeem naar alle monteurs is één, maar
een goed gebruik daarvan is een ander verhaal.

• enterprise asset management (EAM). Kort gezegd houdt
het een proactieve houding in ten opzichte van alles waar-
in wordt geïnvesteerd en afgeschreven. De softwareleve-
ranciers brengen het issue tegenwoordig beter onder de
aandacht. Wij zien in vergelijking met het verleden alleen
geen verandering in de vraagstukken en de mogelijke
oplossingen.

• pricing and revenue optimization. CRM draaide in het ver-
leden voornamelijk om het kennen van de klant, maar dat
heeft in het gunstigste geval alleen geleid tot een betere
relatie met de klant. Het zou meer moeten gaan om het
kennen van de klantwaarde. Hierbij kan pricing & revenue
optimisation (PRO) een rol spelen, waarmee de prijselasti-
citeit van producten of diensten wordt achterhaald. Wij
constateren dat de beschikbare systemen sterk van elkaar
verschillen zijn en dat de verdiencapaciteit (volgend uit het

business model) centraal moet staan om de juiste software
te selecteren.

Conclusies
De markt voor bedrijfssoftware blijft op de korte termijn stabiel
op het huidige lage niveau. Het lijkt ondenkbaar dat de glorie-
tijden van eind jaren negentig terug zullen komen. Bedrijven
zoeken naar werkelijke toegevoegde waarde van hun ICT-
investeringen en zijn zeer kritisch op resultaten. Er is inmiddels
ook veel meer kennis in de bedrijven aanwezig. Men richt zich
op realistische projecten waar een valide ROI-berekening achter
zit, op nieuwe implementaties en optimalisatietrajecten (door
toevoeging van nieuwe add-on-modules of door upgrades). 
De huidige logistieke markteisen nemen toe. Daarom dragen
upgrades vaak het karakter van een nieuwe implementatie, nog
afgezien van het feit dat het een nieuwe generatie software
betreft. Daarnaast is sprake van een vervangingsmarkt voor
systemen die gewoonweg niet meer kunnen worden gehand-
haafd. Tot slot ontstaat er nieuwe vraag van bedrijven door de
productinnovaties op verschillende gebieden. 
De uitdaging voor de ICT-sector blijft liggen in het bijdragen
aan een betere (rendabele) bedrijfsvoering.

De Business Software cd-rom kunt u kosteloos bestellen bij
Berenschot: tel. (030) 291 69 16 (secretariaat Operations).
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