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Bezint eer ge begint
T H E M A  S O F T W A R E : H E T  S E L E C T I E T R A J E C T

Kies voor simpele
selectie van financiële
standaardsoftware

Pakketselecties zijn weer in. U vraagt zich wellicht af of ze
ooit uit zijn geweest. Feit blijft dat het aanbod van financiële
standaardsoftware groot is en de keuze soms lastig. Komt dat
doordat de verschillen tussen de pakketten kleiner zijn
geworden? Of omdat het selectieproces zelf een tijdrovende
klus is?

FRED CONIJN, ANTON EIJSERMANS EN MARK DE BOER

Best-of-breed-
softwarepakketten
zijn functionele
pakketten die zich
richten op een
specifiek gebied,
bijvoorbeeld
Accounting of
Human Resource
Management.

Fred Conijn RA (fred.conijn@atoskpmgconsulting.nl), drs. Anton Eijsermans en drs. Mark 
de Boer, World Class Finance (www.worldclassfinance.nl), Atos KPMG Consulting.

Used Mac Distiller 5.0.x Job Options
This report was created automatically with help of the Adobe Acrobat Distiller addition "Distiller Secrets v1.0.4" from IMPRESSED GmbH.You can download this startup file for Distiller versions 4.0.5 and 5.0.x for free from http://www.impressed.de.GENERAL ----------------------------------------File Options:     Compatibility: PDF 1.2     Optimize For Fast Web View: Yes     Embed Thumbnails: No     Auto-Rotate Pages: No     Distill From Page: 1     Distill To Page: All Pages     Binding: Left     Resolution: [ 600 600 ] dpi     Paper Size: [ 595 841 ] PointCOMPRESSION ----------------------------------------Color Images:     Downsampling: Yes     Downsample Type: Average Downsampling     Downsample Resolution: 72 dpi     Downsampling For Images Above: 108 dpi     Compression: Yes     Automatic Selection of Compression Type: Yes     JPEG Quality: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 0.5 /Blend 1 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>     Bits Per Pixel: As Original BitGrayscale Images:     Downsampling: Yes     Downsample Type: Average Downsampling     Downsample Resolution: 72 dpi     Downsampling For Images Above: 108 dpi     Compression: Yes     Automatic Selection of Compression Type: Yes     JPEG Quality: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 0.5 /Blend 1 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>     Bits Per Pixel: As Original BitMonochrome Images:     Downsampling: Yes     Downsample Type: Average Downsampling     Downsample Resolution: 72 dpi     Downsampling For Images Above: 108 dpi     Compression: Yes     Compression Type: CCITT     CCITT Group: 4     Anti-Alias To Gray: No     Compress Text and Line Art: YesFONTS ----------------------------------------     Embed All Fonts: Yes     Subset Embedded Fonts: No     When Embedding Fails: Warn and ContinueEmbedding:     Always Embed: [ ]     Never Embed: [ /Symbol /ZapfDingbats /Courier-BoldOblique /Helvetica-BoldOblique /Courier /Helvetica-Bold /Times-Bold /Courier-Bold /Helvetica /Times-BoldItalic /Times-Roman /Times-Italic /Helvetica-Oblique /Courier-Oblique ]COLOR ----------------------------------------Color Management Policies:     Color Conversion Strategy: Leave Color Unchanged     Intent: DefaultDevice-Dependent Data:     Preserve Overprint Settings: No     Preserve Under Color Removal and Black Generation: No     Transfer Functions: Preserve     Preserve Halftone Information: NoADVANCED ----------------------------------------Options:     Use Prologue.ps and Epilogue.ps: No     Allow PostScript File To Override Job Options: Yes     Preserve Level 2 copypage Semantics: Yes     Save Portable Job Ticket Inside PDF File: No     Illustrator Overprint Mode: Yes     Convert Gradients To Smooth Shades: Yes     ASCII Format: NoDocument Structuring Conventions (DSC):     Process DSC Comments: Yes     Log DSC Warnings: No     Resize Page and Center Artwork for EPS Files: Yes     Preserve EPS Information From DSC: No     Preserve OPI Comments: No     Preserve Document Information From DSC: YesOTHERS ----------------------------------------     Distiller Core Version: 5000     Use ZIP Compression: Yes     Deactivate Optimization: No     Image Memory: 524288 Byte     Anti-Alias Color Images: No     Anti-Alias Grayscale Images: No     Convert Images (< 257 Colors) To Indexed Color Space: Yes     sRGB ICC Profile: sRGB IEC61966-2.1END OF REPORT ----------------------------------------IMPRESSED GmbHBahrenfelder Chaussee 4922761 Hamburg, GermanyTel. +49 40 897189-0Fax +49 40 897189-71Email: info@impressed.deWeb: www.impressed.de

Adobe Acrobat Distiller 5.0.x Job Option File
<<     /ColorSettingsFile ()     /LockDistillerParams false     /DetectBlends true     /DoThumbnails false     /AntiAliasMonoImages false     /MonoImageDownsampleType /Average     /GrayImageDownsampleType /Average     /MaxSubsetPct 100     /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode     /ColorImageDownsampleThreshold 1.5     /GrayImageFilter /DCTEncode     /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged     /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)     /ColorImageResolution 72     /UsePrologue false     /MonoImageResolution 72     /ColorImageDepth -1     /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /PreserveOverprintSettings false     /CompatibilityLevel 1.2     /UCRandBGInfo /Remove     /EmitDSCWarnings false     /CreateJobTicket false     /DownsampleMonoImages true     /DownsampleColorImages true     /MonoImageDict << /K -1 >>     /ColorImageDownsampleType /Average     /GrayImageDict << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.9 >>     /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)     /ParseDSCComments true     /PreserveEPSInfo false     /MonoImageDepth -1     /AutoFilterGrayImages true     /SubsetFonts false     /GrayACSImageDict << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 0.5 /Blend 1 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>     /ColorImageFilter /DCTEncode     /AutoRotatePages /None     /PreserveCopyPage true     /EncodeMonoImages true     /ASCII85EncodePages false     /PreserveOPIComments false     /NeverEmbed [ /Symbol /ZapfDingbats /Courier-BoldOblique /Helvetica-BoldOblique /Courier /Helvetica-Bold /Times-Bold /Courier-Bold /Helvetica /Times-BoldItalic /Times-Roman /Times-Italic /Helvetica-Oblique /Courier-Oblique ]     /ColorImageDict << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.9 >>     /AntiAliasGrayImages false     /GrayImageDepth -1     /CannotEmbedFontPolicy /Warning     /EndPage -1     /TransferFunctionInfo /Preserve     /CalRGBProfile (Apple RGB)     /EncodeColorImages true     /EncodeGrayImages true     /ColorACSImageDict << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 0.5 /Blend 1 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>     /Optimize true     /ParseDSCCommentsForDocInfo true     /GrayImageDownsampleThreshold 1.5     /MonoImageDownsampleThreshold 1.5     /AutoPositionEPSFiles true     /GrayImageResolution 72     /AutoFilterColorImages true     /AlwaysEmbed [ ]     /ImageMemory 524288     /OPM 1     /DefaultRenderingIntent /Default     /EmbedAllFonts true     /StartPage 1     /DownsampleGrayImages true     /AntiAliasColorImages false     /ConvertImagesToIndexed true     /PreserveHalftoneInfo false     /CompressPages true     /Binding /Left>> setdistillerparams<<     /PageSize [ 576.0 792.0 ]     /HWResolution [ 600 600 ]>> setpagedevice



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

52

n
r

 1
2

  
d

e
c

e
m

b
e

r
 2

0
0

3

Er zijn verschillende redenen aan te voeren waarom selectie
van financiële standaardsoftware een hot issue blijft. 
Overheidsorganisaties werken steeds bedrijfsmatiger. Na het
realiseren van de quick wins, komt het nu aan op het imple-
menteren van de structurele verbeteringen, waarbij stan-
daardsoftware vaak een belangrijke rol speelt. Bovendien
beschikt de lokale overheid vaak over verouderde systemen
waarbij de financiële software nog slechts een beperkt aantal
jaren wordt ondersteund. Hierdoor ontstaat een duidelijke
prikkel om deze te vervangen. Dit speelt ook bij veel profit-
organisaties in de zogenaamde post merger-fase, waar veelal
verschillende systemen moeten worden vervangen door hét
nieuwe systeem voor de gehele organisatie. Soms is deze
keuze een politieke: de CFO of financieel directeur van de
nieuwe organisatie kiest het systeem dat men kent. Bovendien
lopen veel organisaties aan tegen de beperkingen van ‘half
geïmplementeerde systemen’ en ‘nooit doorgevoerde optimali-
saties’, of erger nog  tegen de beperkingen van zelfgebouwde
systemen. Hoe groter de organisatie,  hoe groter de effecten
van de ‘houtje touwtje-oplossingen’. De flexibiliteit is be-
perkt. Het adopteren van veranderingen, zoals bijvoorbeeld
IFRS, vereist een enorme inspanning. 
Steeds vaker echter willen managers daarom niet alleen snel,
maar ook een goed onderbouwde keuze maken. Al is het
alleen maar om gezeur achteraf te voorkomen. 

ERP of best of breed?
De eerste belangrijke overweging is: ERP of best-of-breed?
ERP-pakketten zijn grote, geïntegreerde pakketten die de
totale bedrijfsvoering procesgericht ondersteunen. Best-of-
breed-softwarepakketten zijn functionele pakketten die zich
richten op een specifiek gebied, bijvoorbeeld Accounting of
Human Resource Management. Op dat vlak zijn ze gespecia-
liseerd, vandaar de term best-of-breed. 
Voordeel van een ERP-pakket is dat het ondersteuning biedt
aan de totale bedrijfsvoering. Het is procesgericht en werkt
over afdelingsgrenzen heen. Het ondersteunt hierdoor resul-
taatgericht denken en werken. Bovendien bevordert ERP het
efficiënter en effectiever gebruik van gegevens door middel
van eenmalige vastlegging en meervoudig gebruik. Financiële
consequenties van logistieke acties worden bijvoorbeeld
direct zichtbaar. Daarnaast hanteert ERP eenduidige gege-
vensdefinities, waardoor onder andere het opstellen van
managementrapportages veel eenvoudiger is. 
Best-of-breed-software daarentegen is gemaakt voor een spe-
cifiek onderdeel en door mensen die de juiste taal spreken en
het vak kennen. Zij dragen sterk bij aan de vereiste professio-
naliteit. De software bestrijkt een beperkt deel van de organi-
satie, waardoor de implementatie veel beter beheersbaar
wordt. Bovendien zijn de pakketten veel flexibeler, waardoor
ze veel eenvoudiger kunnen worden aangepast aan verande-
rende omstandigheden. 
De keuze tussen ERP en best-of-breed is strategisch van aard
en behoort reeds gemaakt te zijn voordat aan het werkelijke
selectietraject start. 

Expert of traditionele aanpak?
Een tweede overweging die voorafgaat aan een selectietraject,
is de projectaanpak. Er bestaan grofweg twee varianten: de
expertmatige aanpak en de traditionele aanpak. 

Bij de expertmatige aanpak wordt de keuze in belang-
rijke mate gebaseerd op de kennis van experts. Vooraf 
definiëren zij criteria waaraan de software moet voldoen,
waarna zij toetsen welke pakketten en leveranciers hier-

Stel uw grenzen vooraf 

U kunt veel tijd en energie besparen door vooraf de

grenzen en de belangrijkste besluitcriteria helder te for-

muleren. Bijvoorbeeld:

� Het budget. Hierbij moeten alle kosten in ogen-

schouw worden genomen, dus niet alleen de licen-

ties, de hardware inclusief eventuele aanpassingen

aan de infrastructuur, maar ook de kosten van de

implementatie en het beheer. Begin hierbij niet met

het doorrekenen van alle opties, ook dat kost name-

lijk geld en tijd, maar elimineer snel de onrealistische

opties.

� De implementatietijd. Als een organisatie nog niet

precies weet wat ze wil, behalve dat het anders moet

dan dat het nu gaat, dan weet men bij voorbaat al dat

het company-breed implementeren van een ERP-

systeem binnen een jaar, gedoemd is te mislukken.

Als de deadline hard is, zal dit de keuzemogelijkhe-

den beperken.

� De ontwikkelingsfase van de organisatie. Software is

een hulpmiddel om mensen betere prestaties te laten

leveren. Als de organisatie er nog niet aan toe is, is

het zonde ze de meest geavanceerde hulpmiddelen te

laten gebruiken. Sterker nog, het resultaat zal beter

zijn als ze over een hulpmiddel beschikken dat ze

goed kunnen gebruiken. 

Bovendien wordt vaak verondersteld dat nieuwe soft-

ware alle problemen oplost. In de praktijk maakt

nieuwe software alle problemen die niets met IT te

maken hebben alleen maar groter en zichtbaarder.

� Het absorptievermogen van de organisatie. Mensen

kunnen niet eindeloos veranderingen absorberen. Als

meerdere organisaties moeten worden samenge-

voegd, kan het dus heel valide zijn om de best practi-

ces uit beide organisaties te adopteren voor de nieu-

we organisatie, in plaats van hele nieuwe werkwijzen

te verzinnen. Eerst uniformeren en daarna pas opti-

maliseren, zal dan in vele gevallen het beste resul-

taat opleveren.

� De huidige IT-architectuur. Deze moet namelijk ook

stap voor stap transformeren naar de gewenste situ-

atie. 

Dit veronderstelt overigens dat men een duidelijk

beeld heeft van de huidige IT-architectuur, van de

toekomst van de organisatie en hoe de IT-architec-

tuur moet worden veranderd om aan de toekomstige

eisen te voldoen. Slechts weinig organisaties hebben

dit scherp op hun netvlies. Het is echter wel goed te

beoordelen welke keuzes uit de toon vallen gelet op

de huidige IT-architectuur. 

Bron: Atos KPMG Consulting
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voor in aanmerking komen. Deze aanpak is zeer geschikt 
als de organisatie precies weet wat zij wil bereiken met de
software, er geen sterke voorkeur is ten aanzien van be-
paalde pakketten, er niet veel weerstand wordt verwacht 
bij de implementatie en de mogelijkheden beperkt zijn. 
Met name voor het selecteren van software voor het onder-
steunen van deelprocessen zoals rapporteren, consolideren,
budgetteren, cost management, cash management, credit
management en dergelijke, is dit meestal een geschikte aan-
pak. Op basis van hun kennis van de processen en de soft-
ware is de expert snel in staat te bepalen wat de organisatie
nodig heeft. Door een prototype te laten bouwen en die af te
stemmen met vertegenwoordigers toetst hij vervolgens of 
zijn oordeel klopt. De gebruikers zien gelijk wat zij krijgen 
en kunnen dus eenvoudig vaststellen in hoeverre dit voldoet
aan hun wensen. Het grote voordeel van deze aanpak is de
snelheid.

De traditionele aanpak kenmerkt zich door een uitgebreid
selectietraject met uitgebreide vragenlijsten. Het heeft een
sterk functionele focus en het traject is in eerste instantie
gericht op het zoveel mogelijk objectiveren van de besluitvor-
ming. Meer subjectieve factoren worden aan het eind in de
besluitvorming betrokken. Dit traject is met name geschikt
als de organisatie onzeker is. Veelal weet men nog niet precies
wat men wil. Door stap voor stap de medewerkers dit proces
te laten doorlopen en kennis te laten nemen van de mogelijk-
heden van de software, groeien zij in feite mee met het traject.
Op basis van voortschrijdend inzicht bepalen ze wat ze willen
hebben qua functionaliteit. Aan het einde van het traject
komen de factoren aan de orde die moeilijker te wegen zijn,
bijvoorbeeld ‘meerprijs in geld’, ten opzichte van ‘meer func-
tionaliteit’ , of ‘het aantal implementaties dat de leverancier
heeft gerealiseerd in Nederland’. In deze fase zal het manage-
ment vaak de knoop door moeten hakken. 

Select ie t ra ject 

Een traditioneel standaard selectietraject bestaat uit negen

stappen (zie figuur 1). Er vormt zich een trechter: naarmate

het traject vordert, wordt de focus smaller en smaller tot uit-

eindelijk één gekozen pakket overblijft. 

1. Vooronderzoek. Het gaat hierbij om onder andere het vast-

stellen van de scope van het gehele traject: waar praten

we over?, wie zijn verantwoordelijken en wie zijn betrokke-

nen? En wat zijn de belangrijke knelpunten? Tevens vindt

een eerste oriëntatie op de markt van pakketten en leve-

ranciers plaats, bijvoorbeeld via onderzoeksbureaus of

brancheverenigingen.

2. Globaal ontwerp. Hiervoor is onder andere een informatie-

plan en een blauwdruk van organisatie, processen, men-

sen en systemen benodigd. Ook wordt een longlist van

mogelijke pakketten opgesteld.

3. Plan van eisen en wensen. Op basis van de resultaten van

de vorige twee fasen kunnen de eisen en wensen voor het

te selecteren pakket worden opgesteld. Het gaat hierbij

om eisen en wensen met betrekking tot leverancier, functi-

onaliteit, techniek en algemene eisen ten aanzien van

kosten, flexibiliteit en dergelijke. De lijst wordt onderver-

deeld in categorieën ‘knock-out’, ‘belangrijk’ en ‘nice-to-

have’.

4. Shortlist. Het plan van eisen en wensen wordt gebruikt om

van de longlist een aantal pakketten te kiezen waarvan de

leveranciers worden uitgenodigd om te offreren. Aan de

leveranciers op de shortlist wordt de formele offerteaan-

vraag verstuurd, bestaande uit het plan van eisen en wen-

sen en het globale procesontwerp.

5. Keuze finalisten. Vanuit de ontvangen offertes wordt een

keuze gemaakt voor twee of drie pakketten die doorgaan

voor de finale. Dit kan een lastig proces zijn als de offertes

zich niet makkelijk laten vergelijken. In dat geval zullen

‘zachte’ factoren een grotere rol gaan spelen.

6. Casebeschrijving. De finalisten zullen worden onderworpen

aan een praktijktoets. Hiervoor dient een representatieve

praktijksituatie te worden beschreven aan de hand waarvan 

het pakket wordt gedemonstreerd. Op die manier wordt de

leverancier gedwongen te laten zien wat ú wilt zien.

7. Demonstraties en referentiebezoeken. De leveranciers

demonstreren hun pakketten aan de hand van de praktijkca-

se. Het kan echter zinvol zijn referentiebezoeken af te leg-

gen, bijvoorbeeld bij onbekendere pakketten of bij eventuele

resttwijfel. Deze bezoeken leveren bovendien waardevolle

informatie op over de relatie tussen klant en leverancier. Bij

omvangrijke trajecten kan zelfs een proefimplementatie

worden overwogen.

8. Voorwaarden en consequenties. Op grond van alle voorgaan-

de stappen wordt nu een voorlopige keuze gemaakt voor een

pakket/leverancier. Met de leverancier worden de contract-

onderhandelingen aangegaan en het implementatietraject

doorgesproken.

9. Pakketkeuze. Een geslaagd onderhandelingstraject mondt

uit in een definitieve keuze voor een pakket. Deze keuze is te

beschouwen als een beredeneerde stap in het schemer-

duister: niet alle vragen zijn beantwoord en u komt onge-

twijfeld voor verrassingen  te staan bij de implementatie,

maar u hebt gekozen voor een systeem dat u aanstaat en

een leverancier die u vertrouwt. En dat is winst.

Bron: Atos KPMG Consulting.
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Praktijkvoorbeelden 
De directeur van een zorginstelling was van mening dat de
software voor de financiële afdeling en voor de PZ-afdeling
niet meer aan de eisen van deze tijd voldeed. Sterker nog, de
software vormde een belemmering om verbeteringen door te
voeren. Hij gaf zijn medewerkers opdracht een selectie uit te
voeren waarbij ze alle stappen van een traditioneel selectietra-
ject doorliepen. Dat was goed voor de betrokkenheid, zij
moesten immers met de software gaan werken. Op de short
list stonden uiteindelijk nog een paar pakketten met op
hoofdlijnen dezelfde functionele mogelijkheden. Wel verschil-
den ze duidelijk in termen van kosten en implementatietijd.
Toen de directeur alle kosten op een rijtje had gezet, conclu-
deerde hij al snel dat ‘bruin dit niet kon trekken’. Op basis
van de resultaten van de eerste stappen van het selectietraject
kon hij gelukkig met een beperkte inspanning komen tot een
oplossing die wel binnen zijn budget paste...
Als u een helder beeld heeft wat voor u belangrijk is, hoeft u
niet alle stappen integraal door te nemen en kunt de door-
looptijd en de inspanningen aanzienlijk beperken. Tekenend
voorbeeld in dit kader is een opleidingsinstituut dat behoefte
had aan een nieuw financieel pakket. Vooraf bekende belang-
rijke criteria waren de kosten en de relatie met de leverancier.
Op basis van deze criteria en het vooronderzoek kwam men
al snel tot een longlist van zeven leveranciers. Die heeft men
een demo laten geven, waardoor er nog drie over bleven.
Deze pakketten wilde men gaan toetsen aan alle relevante
besluitcriteria. Helaas was het geen volledige successtory. In
de laatste fase bleek namelijk dat de software voor de perso-
nele processen ook aan vervanging toe was. De beste oplos-
sing voor Financiën hoefde niet per se de beste oplossing voor
de hele organisatie te zijn. Men moest ook in dit geval op de
schreden terugkeren. 

Conclusie: Stel eerst vast of u een oplossing nodig heeft voor
een (beperkt) deel van de organisatie (best of breed), of dat
het om een oplossing gaat die meerdere delen van de organi-
satie, of de organisatie in zijn geheel raakt (ERP). Bepaal de
belangrijkste besluitcriteria en welke aanpak het best bij de
organisatie past. Door vooraf goed na te denken, voorkomt u
dat u alle stappen van de standaardaanpak integraal moet
doorlopen en u wellicht op uw schreden terug moet keren.
Kies voor een simpele selectie, door vooraf goed na te den-
ken.

Tip 
Geef vooraf aan hoe relevant besluitcriteria zijn door er een
aantal punten aan toe kennen. Op basis van de uitkomsten
van het selectietraject scoort u ze vervolgens. De weging van
de verschillende pakketten wordt daardoor een stuk objectie-
ver. Dit is niet eenvoudig. Maar door het vooraf te doen,
bespaart u veel discussies achteraf. 

In het overzicht Financiële software op pagina 55 e.v. treft
u de belangrijkste leveranciers met hun pakketten aan. Wij
wensen u veel succes! 
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