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Samenvatting 
De implementatie van een ERP-systeem verloopt in veel gevallen niet succesvol en vaak worden niet alle 

doelen bereikt. Deze masterthesis beschrijft het afstudeeronderzoek dat is uitgevoerd onder twee 

organisaties in de kinderopvang om inzicht te verkrijgen in de normen voor governance die nodig zijn om 

een ERP-systeem succesvol te implementeren. Welke kenmerken bepalen het succes van een ERP-

implementatie? Welke elementen van sturing zijn nodig om dit succes te bereiken? Doet de mate van 

compliance aan het normenkader voor governance een voorspelling over de mate van succes? De volgende 

probleemstelling moet antwoord geven op bovenstaande vragen: Welke eisen dienen er gesteld te worden 

aan het governance-proces van ERP-implementaties om tot succesvolle implementatie te komen?  

Er is op basis van de literatuur een normenkader voor governance ontwikkeld met 17 normen. Er zijn vijf 

succeskenmerken gedefinieerd. Het onderzoek is kwalitatief van aard en gebaseerd op een 

gestructureerde vragenlijst onder alle relevante stakeholdergroepen van twee organisaties in de 

kinderopvang, die recent een ERP-implementatie type PER uit hebben gevoerd. Dit is aangevuld met zeven 

interviews met relevante stakeholders.  

De onderzoeksresultaten laten zien dat er een lineair verband bestaat tussen de verklarende variabele 

‘compliance aan het normenkader voor governance’ (X) en de onafhankelijke variabele ‘ERP-

implementatiesucces’ (Y).  

De hypothese dat succes van ERP-implementatie voorspeld kan worden uit de mate van compliance aan 

het ontwikkelde normenkader voor governance, lijkt op basis van dit onderzoek te kunnen worden 

aanvaard. Daarbij moet worden opgemerkt dat het onderzoek bij slechts twee casusorganisaties is 

uitgevoerd. Om de hypothese breder te bevestigen is onderzoek nodig bij meerdere organisaties binnen 

andere branches.  

Sleutelbegrippen 

Enterprise Resource Planning, ERP, implementatiesucces, governance, verandermanagement 



Open Universiteit, AF BPMIT, Charlotte Dunlop, juli 2022  3 

Abstract 
The implementation of an ERP system is in many cases unsuccessful and often goals are not achieved. This 

master's thesis describes the graduation research conducted among two childcare organizations to gain 

insight into the governance standards required to successfully implement an ERP system. What 

characteristics determine the success of an ERP implementation? What elements of direction are needed 

to achieve this success? Does the level of compliance with the standards framework for governance predict 

the level of success? The following problem statement should answer the above questions: What 

requirements must be set for the governance process of ERP implementations to achieve successful 

implementation? 

Based on the literature, a framework for governance has been developed with 17 standards. Five success 

characteristics have been defined. The research is qualitative in nature and based on a questionnaire 

among all relevant stakeholder groups within two organizations in childcare, which recently carried out an 

ERP implementation type PER. This was supplemented with seven interviews with relevant stakeholders. 

The research results show that there is a linear relationship between the variable ‘compliance to the 

framework of governance standards’ (X) and the independent variable ‘ERP implementation success’ (Y). 

The hypothesis that success of ERP implementation can be predicted from the degree of compliance to the 

developed framework for governance, can be accepted based on this research. It should be noted, 

however, that the study was conducted at no more than two case organizations. To further confirm the 

hypothesis, research is needed at several organizations within different industries. 

Keywords 

Enterprise Resource Planning, ERP, implementation success, governance, change management. 
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1. Inleiding

1.1. Achtergrond 

Een ERP-systeem is een kant-en-klaar uitgebreid softwarepakket dat de meeste sleutelfuncties van de 

bedrijfsvoering integraal ondersteunt, zoals inkoop, financiën, verkoop, productieplanning, human 

resources en materiaalbeheer (Jagoda & Samaranayaka, 2017; Al-Sabri, Al-Mashari & Chikh, 2018). Het 

systeem stelt organisaties in staat om bedrijfsprocessen te automatiseren en om vanuit een enkele 

database uitgebreide en actuele informatie beschikbaar te stellen waarmee operationele activiteiten 

dagdagelijks integraal zijn te monitoren en te managen (Ruivo, Oliveira & Neto, 2014; Badewi & Shehab, 

2015; Jagoda & Samaranayaka, 2017). Dit verhoogt de productiviteit, verlaagt kosten, draagt bij aan een 

concurrerende positie in de markt en is daarmee van grote strategische waarde (Al-Sabri et al., 2018; 

Elhasnaoui, 2021). Wereldwijd vertegenwoordigt Enterprise Resource Planning (ERP) software met 

bijbehorende consultancy een groot aandeel van de Informatie Technologie (IT) industrie en lijkt een 

groeiende markt te blijven, zie figuur 1 (Statista, 2021).  

Figuur 1. Marktontwikkeling ERP sorftware en consultancy. Overgenomen uit “Enterprise Resource Planning (ERP) Software 
Market Revenues Worldwide from 2019 to 2024 (in Million U.S. Dollars)” door The Statistics Portal. Geraadpleegd op 8 april 
2021, van: https://www.statista.com/statistics/605888/worldwide-enterprise-resource-planning-market-
forecast/#statisticContainer  

De implementatie van een ERP-systeem verloopt in veel gevallen niet succesvol en niet alle beoogde doelen 

worden bereikt (Wang & Chen, 2006; Khanna & Desai, 2017; Jagoda & Samaranayaka, 2017). Onderzoeken 

laten hoge percentages zien van falende implementatie. Chien (2014) stelt dat het faalpercentage tussen 

40% en 60% ligt, maar ook hogere faalpercentages worden genoemd (Kähkönen, Smolander & Maglyas, 
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2017). Effectieve project governance wordt gezien als een sterke voorspeller van projectsucces (Musawir, 

Martins, Carlos, Zwikael & Ali, 2016; Kähkönen et al., 2017). Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht 

te verkrijgen de manier waarop governance bijdraagt aan ERP-implementatiesucces. 

 

1.2. Gebiedsverkenning 

Dit onderzoek vindt plaats op het snijvlak van de wetenschappelijk gebieden van 

managementwetenschappen, gedragswetenschappen en informatietechnologie.  

 

ERP-implementatie 

Elke organisatie die een ERP-systeem aanschaft zal in een bepaalde mate de processen, de structuur en de 

informatiestromen moeten aanpassen aan de beoogde nieuwe werkwijzen om ten volle te profiteren van 

de voordelen die het IT-systeem biedt (Badewi & Shehab, 2016; Elhasnaoui, 2021). Onderzoek wijst uit dat 

implementatieproblemen eerder bij het gedrag van mensen ligt die het systeem moeten gebruiken dan bij 

de technologie (Elbanna, 2007; Jagoda & Samaranayake, 2017; Govindaraju, Dwipayana & Salamah, 2018; 

Elhasnaoui, 2021). Dit betekent dat de veranderingen voor zowel het techno-systeem (informatiesysteem, 

bedrijfsprocessen, procedures) als het socio-systeem (rolpatronen, machtsverhoudingen, cultuur) 

aandacht vragen in de veranderaanpak van de implementatie.  

 

Veranderbehoefte 

De veranderbehoefte van de organisatie bepaalt de mate van complexiteit van een ERP-implementatie 

(Carvalho & Guerrini, 2017). Muntslag (2001) benoemt vier typen ERP-implementatie gebaseerd op Hsiao 

en Ormerod (1998):  

1. Structuur Reconfiguratie: de behoefte aan ERP is een resultante van een wijziging in de 

organisatiestructuur (fusie, overname).  

2. IT driven replacement (ITR): de behoefte is om ERP te implementeren als één-op-één vervanger van 

bestaande verouderde IT-systemen.  

3. Package Enabled Re-engineering (PER): de behoefte is om ERP in te zetten als enabler van een sterke 

verbetering van bedrijfsprocessen over alle bedrijfsonderdelen heen. 

4. Human Driven Renewal (HDR): de veranderbehoefte ontstaat vanuit de medewerkers die de wens 

hebben om IT in te zetten ter ondersteuning van hun werk. 

 

Governance 

Onder governance wordt het proces verstaan waarmee organisaties worden aangestuurd en gecontroleerd 

(Rubino & Vitolla, 2014). IT-governance moet zorgen dat met IT-investeringen de gewenste 



Open Universiteit, AF BPMIT, Charlotte Dunlop, juli 2022  8  

 

organisatiedoelen worden bereikt, terwijl de risico's worden beperkt en IT onder controle is (Rubino & 

Vitolla, 2014; Elhasnaoui, 2021). Project governance wordt ingericht voor tijdelijke activiteiten, zoals een 

ERP-implementatie, en richt zich op de complexe wisselwerking tussen de stabiliteit van de organisatie als 

geheel en het tijdelijke aspect van het project (Ahola et al, 2014). Er is slechts beperkt onderzoek gedaan 

naar de relatie tussen effectieve project governance en project succes (Young, Chen, Quazi, Parry, Wong, 

en Poon, 2020).  

1.3. Probleemstelling  

Zoals in paragraaf 1.1 benoemd is het probleem van de falende implementatie van ERP-systemen 

wijdverbreid en zijn er hoge kosten mee gemoeid voor de implementerende organisatie. Het is niet zinvol 

om uitsluitend achteraf te constateren dat een implementatie heeft gefaald. Musawir et al. (2016) en 

Kähkönen et al. (2017) stellen dat governance een belangrijke voorspeller is van ERP-implementatiesucces. 

Het heeft een grote meerwaarde om een voorspelling in een zo vroeg mogelijk stadium te doen, zodat 

vooraf helder is wat er mis kan gaan en bijsturing effectief is. Echter, het is niet bekend welke eisen aan 

governance gesteld dienen te worden opdat de ERP-implementatie succesvol is. Dit roept de vraag op wat 

implementatie van een ERP-systeem tot een succes maakt en hoe het governance-proces dan ingericht 

moet zijn om dit succes te bereiken. 

 

1.4. Opdrachtformulering 

Het doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan het verhelderen van het verband tussen 

governance en ERP-implementatiesucces. De probleemstelling leidt tot de volgende onderzoeksvraag: 

 

Welke eisen dienen er gesteld te worden aan het governance-proces van ERP-implementaties om tot 

succesvolle implementatie te komen? 

 

Om antwoord te krijgen op deze onderzoeksvraag moeten eerst de kenmerken van succes van een ERP-

implementatie helder zijn. Vervolgens moet duidelijk worden wat essentieel is met betrekking tot het 

sturen van het veranderproces van een succesvolle ERP-implementatie. Hieruit kunnen eisen geformuleerd 

worden aan de sturing op het veranderproces. Deze eisen vormen een normenkader, waarbij de mate van 

voldoen aan het normenkader de mate van succes zou moeten voorspellen. Een verschil in 

veranderbehoefte van een organisatie kan leiden tot een ander normenkader. 

 

Om het antwoord te vinden op deze onderzoeksvraag is het nodig om de vraagstelling op te delen in de 

volgende deelvragen: 

1. Wat zijn de kenmerken van succes van ERP-implementaties en hoe zijn deze te meten? 
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2. Welke stuur-elementen spelen een belangrijke rol in de veranderaanpak bij ERP-implementaties, 

opdat succes wordt gerealiseerd? 

3. Welke concrete eisen (normenkader) kunnen dan gesteld worden aan de sturing op het 

veranderproces (governance) opdat de ERP-implementatie succesvol is? 

 

1.5. Motivatie en relevantie  

Een eerste verkenning van de literatuur laat zien dat veel onderzoeken gericht zijn op het identificeren van 

Kritieke Succesfactoren (KSF) rondom ERP-implementatie (Madison Warren, 2016). Ali en Miller (2017) 

omschrijven KSF als de factoren waaraan moet worden voldaan om ERP-implementatie tot een succes te 

maken. Onderzoeken zijn vaak gebaseerd op een enkele casus in specifieke omstandigheden, waardoor er 

geen sprake is van empirische generalisatie en het vertrouwen ontbreekt dat een bepaalde KSF altijd tot 

het gewenste resultaat zal leiden (Ram & Corkindale, 2014). Daarnaast is er relatief weinig bekend over 

hoe de beheersing van KSF tijdens het implementatieproces gerealiseerd zou moeten worden (Schimmel, 

2007). Bovendien is het integraal sturen op technische veranderingen en gedragsveranderingen als 

onderdeel van implementatiesucces nog onderbelicht in het huidige onderzoeksveld (Jagoda & 

Samaranayake, 2016). Dat maakt het relevant om te onderzoeken waarop te sturen om succes te bereiken 

bij een ERP-implementatie. 

 

De implementatie van een ERP-systeem verloopt in veel gevallen niet goed waardoor organisaties hun 

beoogde doelen niet bereiken. Wanneer organisaties met inzet van ERP-systemen hun bedrijfsdoelen 

daadwerkelijk kunnen bereiken heeft dat grote maatschappelijke relevantie. Dit onderzoek beoogt bij te 

dragen aan de bestaande kennis over het inrichten van governance, passend bij de veranderbehoefte, 

zodanig dat een ERP-implementatie succesvol verloopt. Het overtuigend voorspellen van 

implementatiesucces in een vroeg stadium en op een efficiënte manier levert organisaties de mogelijkheid 

om waar nodig bij te sturen richting succes. 

 

1.6. Aanpak in hoofdlijnen 

Hoofdstuk 2 gaat dieper in op de actuele literatuur. Een theoretisch kader vormt een eerste antwoord op 

de deelvragen. De aanpak van het onderzoek is erop gericht de relatie tussen ‘compliance aan het 

normenkader voor governance’ (X) en ‘het optreden van implementatiesucces’ (Y), te beoordelen met 

empirisch onderzoek bij meerdere case-organisaties. Daarbij zullen X en Y separaat van elkaar gemeten 

worden en wordt de causaliteit in de relatie tussen X en Y onderzocht. Hoofdstuk 3 geeft een 

verantwoording op de gekozen methode van empirisch onderzoek. Hoofdstuk 4 biedt een samenvatting 

van het uitgevoerde onderzoek en een interpretatie van de resultaten. Tot slot staan in hoofdstuk 5 

conclusies en aanbevelingen voor vervolgonderzoek.  
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2. Theoretisch kader 

2.1. Onderzoeksaanpak en uitvoering 

Het antwoord op de eerste onderzoeksvraag (paragraaf 2.2) moet inzicht geven in de kenmerken van ERP-

implementatiesucces en legt daarmee de basis voor een governance-proces dat stuurt op wat met de 

veranderaanpak moet worden bereikt (tweede onderzoeksvraag 2, paragraaf 2.3). Er wordt een 

theoretisch kader gecreëerd als antwoord op onderzoeksvraag 3 wat vervolgens wordt vertaald naar een 

normenkader voor het governance-proces (paragraaf 2.4), opdat een analyse van compliance aan het 

normenkader een voorspelling kan doen over implementatiesucces. In bijlage 1 staat een gedetailleerd 

overzicht van de uitvoering van het literatuuronderzoek. 

 

Zoals in het eerste hoofdstuk beschreven, zijn er vier typen ERP-implementaties (Muntslag, 2001). Binnen 

dit onderzoek wordt uitgegaan van type 3, PER. Deze keus is gemaakt, omdat bij het type PER het 

sociosysteem ingrijpend dient te wijzigen als gevolg van de veranderingen in het technosysteem (Muntslag, 

2001). Bij de andere typen is sturen op het wijzigen van het sociosysteem niet aan de orde. Bij het type 1 

staat de implementatie van het ERP-systeem niet op de voorgrond. Bij type 2, ITR, wijzigt alleen een deel 

van het technosysteem, namelijk het informatiesysteem. Het type 4 komt in de praktijk nog nauwelijks 

voor.  

 

Type PER is een complexe implementatie waar zowel het sturen op de gehele keten een belangrijk 

onderdeel van uitmaakt als de vereiste om een gedragsverandering te realiseren. Het ERP-systeem zelf kan 

niet zorgen voor sociale integratie, terwijl succes afhangt van het vermogen, de bereidheid en de 

vaardigheid van medewerkers om zich te verbinden met andere groepen in de organisatie (Elbanna, 2007; 

Badewi & Shehab, 2015). Dit vraagt veranderkundige interventies vanuit de leiding. Onderzoek naar dit 

type ERP-implementatie heeft meerwaarde bij het verkrijgen van inzicht in succesvolle governance.  Voor 

het theoretisch kader wordt daarom het type PER als uitgangspunt genomen.  

 

2.2. Wat zijn de kenmerken van succes van ERP-implementaties en hoe zijn deze te meten? 

Een ERP-implementatie omvat een grote hoeveelheid uiteenlopende aspecten die om aandacht vragen, 

zowel technische, als organisatie- en omgevingsaspecten (Ram & Corkindale, 2014, Madison Warren, 2016; 

Kähkönen et al., 2017; Barth & Koch, 2019). De uitdaging is om te focussen op die kenmerken die werkelijk 

het verschil maken en niet mogen ontbreken voor implementatiesucces.  

Een ERP-implementatie is een complex project dat succesvol moet verlopen binnen wat Maddison Warren 

(2016) de ‘ijzeren driehoek’ noemt: het op tijd en binnen het budget leveren van de gevraagde 
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functionaliteit (Wang & Chen, 2006; Musawir et al., 2016; Badewi & Shehab, 2016). Deze drie aspecten 

meten de efficiency van het projectmanagement en vormen een eerste kenmerk van ERP-

implementatiesucces. Musawir et al. (2016) wijzen erop dat het uiteindelijke doel van projecten in het 

algemeen is om voordelen te realiseren voor de organisatie. Zij stellen dat een project ook de realisatie van 

de businesscase en investeringsdoelstellingen dient te omvatten.   

De organisatie verwacht bepaalde ambities en strategische doelstellingen te bereiken die met het ERP-

systeem mogelijk gemaakt worden, zoals voordelen op het gebied van automatisering, planning en 

transformatie (Badewi et al., 2018). Een tweede succeskenmerk is dat met de investering in de 

implementatie de strategische doelstellingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd (Musawir et al., 

2016).  

Inzicht in een organisatie-aspect biedt het model van Benjamin en Scott Morton (1992) in figuur 2, waar 

de impact van een ERP-systeem op de sturing van de organisatie zichtbaar wordt gemaakt. De organisatie 

is traditioneel gezien ingericht in een hiërarchie van afdelingen met eigen processen en systemen, 

weergegeven in het model door de verticale zuilen. Echter, het ERP-systeem wordt ingezet om de besturing 

en inrichting van de processen door de gehele keten richting de klant te verbeteren in een end-to-end 

gestandaardiseerde procesketen over meerdere afdelingen heen. In het model zichtbaar in de horizontale 

balken. De verandering naar sturing op het belang van het geheel, over de afdelingsgrenzen heen, zal leiden 

tot spanningen op elk kruispunt waar het proces de afdelingsgrens raakt. 

 

Figuur 2. Model ketensturing. Uit Benjamin & Levinson (1993). 
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Benjamin en Levinson (1993) wijzen er met dit model op hoe technologie, bedrijfsprocessen en organisatie 

op elkaar aangepast moeten worden om een op IT gebaseerde verandering te laten slagen. Het model 

toont hoe bestaande functies en afdelingen in de zuilen zijn bevoegd om de lokale processen te veranderen 

en te verbeteren, maar geen enkele zuil is bevoegd of heeft de middelen om de ketenbrede processen te 

veranderen. De medewerking van alle functionele zuilen is dan ook vereist om een organisatiebrede 

verandering te doen slagen en tegenwerking vanuit één zuil is al voldoende om een mislukking te 

veroorzaken (Schimmel, 2007). Het derde succeskenmerk van de implementatie is de support van alle 

stakeholders met de macht om de implementatie te verhinderen.  

 

Het model van ketensturing laat zien hoe nieuw gedrag nodig is in de verandering van gerichtheid op de 

eigen afdeling naar gerichtheid op de end-to-end procesketen. Een huidige cultuur van ‘wij-zij denken’, 

geïnstitutionaliseerde vooroordelen en historisch gecultiveerde verschillen tussen bedrijfsonderdelen 

saboteren de samenwerking en daarmee het succes van de implementatie (Elbanna, 2007). Het 

ontwikkelen van nieuwe collectieve gedragsaspecten die de implementatie ondersteunen, zoals support 

verlenen aan de verandering en samenwerken over afdelingsgrenzen heen aan een gemeenschappelijk 

resultaat, is het vierde succeskenmerk (Badewi & Shehab, 2016; Carvalho & Guerinni, 2017; Park, 2018).  

Ook al is een ERP-systeem van technisch goede kwaliteit, wanneer gebruikers het systeem niet accepteren 

en op de juiste manier kunnen of willen gebruiken, wanneer zij niet de functionaliteiten benutten om het 

maximale eruit te halen voor de organisatie, kan er geen sprake zijn van succes (Ali & Miller, 2017; Badewi 

et al., 2018). Een ERP-systeem biedt voordelen voor de organisatie door het analyseren van de ter 

beschikking gekomen data uit de gehele keten (Madison Warren, 2016; Ali & Miller, 2017). Naast een hoge 

technische systeemkwaliteit is dan ook de informatiekwaliteit van belang (Ram & Corkindale, 2014; 

Carvalho & Guerinni, 2017). Het vijfde succeskenmerk is dat de kwaliteit van het ERP-systeem door alle 

gebruikers als positief wordt waargenomen. 

Conclusie 

Er zijn vijf kenmerken van succes van ERP-implementatie (zie tabel 1). Er is geen aanwijzing gevonden dat 

één van de kenmerken zwaarder weegt dan een ander. De relatieve mate van succes kan worden afgeleid 

aan het aantal kenmerken waaraan is voldaan. 
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Tabel 1. Vijf kenmerken voor ERP-implementatiesucces en hoe deze meetbaar zijn 

 

2.3. Welke stuur-elementen spelen een belangrijke rol in de veranderaanpak bij ERP-

implementaties, opdat succes wordt gerealiseerd? 

In paragraaf 2.2 zijn vijf kenmerken voor ERP-implementatiesucces gedefinieerd. In de uitvoering van een 

ERP-implementatie dient hier door een goede governance tijdig op gestuurd te worden, om de kans op 

succes te maximaliseren (Musawir et al., 2016; Kähkönen et al., 2017). In de literatuur wordt beschreven 

hoe governance is georganiseerd, maar het antwoord op de vraag ontbreekt waarom governance op een 

bepaalde manier georganiseerd zou moeten zijn om effectief te zijn (Huygh & De Haes, 2019). In deze 

paragraaf staan de stuur-elementen centraal waarop de sturing op de implementatie van een ERP-systeem 

zich dient te richten per succeskenmerk.  

 

1. Projectdoelen gerealiseerd 

Governance van ERP-implementatie moet stuur-elementen bevatten die bijdragen aan het realiseren van 

de drie aspecten tijd, budget de gevraagde functionaliteit (Badewi & Shehab, 2016; Maddison Warren, 

2016). 

 

2. Strategische doelen gerealiseerd 

Voor de organisatie van ERP-governance geeft figuur 2 van Benjamin en Levinson (1993) richting aan het 

governance-proces met de opdracht zorg te dragen voor de afstemming tussen herinrichting van 

processen, informatiesystemen, data en IT-infrastructuur op de visie en doelstellingen van de organisatie, 

de horizontale onderdelen. Uitgaande van de gedachte dat veranderingen in organisaties maakbaar zijn, 

moet de veranderaanpak zich richten op de begeleiding van een bestaande stabiele situatie die niet langer 

Kenmerk van succes Meetbaar door

1 Projectdoelen gerealiseerd Het op tijd, binnen het budget leveren van 
de gevraagde functionaliteit.

2 Strategische doelstellingen gerealiseerd Het bereiken van de doelstellingen vanuit 
de strategie van de organisatie. 

3 Support van stakeholders met 
hindermacht verworven 

Alle stakeholders met hindermacht 
verlenen hun medewerking.

4 Verandering van collectief gedrag 
(cultuur) gerealiseerd

Het overbruggen van het verschil tussen 
het huidige en gewenste collectieve 
gedrag.

5 De kwaliteit van het ERP-systeem wordt 
als positief waargenomen

Gebruikers zijn tevreden over zowel de 
technische systeemkwaliteit als de 
informatiekwaliteit. Gebruikers gebruiken 
het systeem op de juiste wijze.
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wenselijk is (A) naar een nieuwe gewenste stabiele situatie (B) (Boonstra, 2000). Boonstra (2000) 

onderscheidt daarbij twee vormen van gepland veranderen: 

§ De ontwerpaanpak die geïnitieerd, gestuurd en gecontroleerd wordt door het topmanagement. 

Deze aanpak is zinvol bij eerste-orde-veranderingen waarin bekende problemen binnen een 

bestaande context worden opgelost. De problemen zijn van technische en instrumentele aard en 

er zijn weinig betrokken partijen. 

§ De ontwikkelaanpak die start met een analyse van problematieken en oplossingsrichtingen door 

alle betrokkenen. De veranderingen worden geleidelijk gerealiseerd, met de betrokkenheid van 

organisatieleden bij alle fasen en met ondersteuning van deskundigen. Deze aanpak past bij 

tweede-orde-veranderingen waarin het doel is verbeteringen te realiseren binnen een bestaande 

context of de problematiek om maatwerk vraagt. De veranderingen vinden veelal plaats in de 

structuur, de cultuur en het gedrag binnen de organisatie. 

 

De veranderaanpak voor type PER bevat zowel eerste-orde als tweede-orde veranderingen (Muntslag, 

2001; Schimmel, 2007). Dit maakt een ontwikkelaanpak passend gericht op veranderingen in de structuur, 

de cultuur en het gedrag.  

 

3. Support van stakeholders met hindermacht verworven 

Figuur 2 van Benjamin en Levinson (1993) laat zien dat het governance-proces zich moeten richten op het 

verbinden van de belangen van alle stakeholders uit de end-to-end procesketens die geraakt worden door 

de ERP-implementatie. Het doel is om over de verticale zuilen heen gemeenschappelijkheid te creëren 

binnen de organisatie en het inzetten van hindermacht te voorkomen (Elbanna, 2007; Schimmel, 2007).  

 

4. Verandering van collectief gedrag gerealiseerd 

Een duurzame verandering omvat een verandering in gedrag en attitudes en cognities die het gedrag van 

organisaties sturen (Schimmel & Muntslag, 2009). De veranderaanpak moet sturen op gewenst gedrag en 

het omgaan met weerstanden, gebrek aan vertrouwen, het verlies van macht in de nieuwe structuur, of 

het verlies aan expertise omdat kennis in het systeem is geborgd (Meissonier & Houze, 2010). Elbanna 

(2007) stelt dat bij de spanningsvelden die bestaan tussen het techno- en het sociosysteem, het 

projectmanagement er zelfs voor open moet staan om soms te kiezen voor een suboptimale integratie van 

het technische systeem ten gunste van betere aansluiting bij het sociosysteem. Dit onderstreept het belang 

van de eisen aan governance op het gebied van gedragsverandering in het normenkader.  

 

5. Kwaliteit van het ERP-systeem 

Meissonier & Houze (2010) wijzen op het risico dat een eenzijdige afhankelijkheid van support door de 

leverancier maakt dat de vereiste nieuwe kennis ontbreekt om het ERP systeem te onderhouden. In dat 
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geval kunnen gebruikers het ERP-systeem niet op de juiste manier gebruiken en is er geen beleving van 

kwaliteit.  Jayawickrama, Liu & Hudson Smith (2014) stellen dat kennis van de software laag is bij de 

gebruikers, medium bij consultants en hoog bij de leverancier, terwijl kennis van de huidige 

bedrijfsprocessen laag is bij de leverancier, medium bij consultants en hoog bij gebruikers. Carvalho & 

Guerini (2017) betogen dat een goede aansluiting tussen de aangeboden ERP-oplossing en gewenste 

bedrijfsprocessen alleen tot stand kan komen, wanneer er gedurende de implementatie gestuurd wordt 

op intensieve wederzijdse uitwisseling van kennis tussen de ERP-leverancier, de consultant en de 

gebruikers in de organisatie.  

 

Conclusie  

De volgende stuurelementen zijn essentieel in de veranderaanpak bij ERP-implementatie, opdat succes 

wordt gerealiseerd: 

I. Sturing op het realiseren van de drie aspecten tijd, budget en gevraagde functionaliteit; 

II. Sturen op de afstemming tussen de doelstellingen van de organisatie en de herinrichting van 

processen, informatiesystemen, data- en IT-infrastructuur; 

III. Sturen op het afstemmen van de belangen van alle stakeholders uit de end-to-end procesketens 

die geraakt worden door de ERP-implementatie; 

IV. Sturen op veranderingen in de cultuur en het gedrag in de organisatie passend bij de 

veranderbehoefte, met aandacht voor zowel eerste-orde- als tweede-orde-veranderaanpak; 

V. Sturen op het wederzijds uitwisselen van kennis tussen leverancier, consultant en de organisatie 

met haar gebruikers. 

 

2.4. Aan welke concrete eisen moet het governance-proces voldoen? 

Om deze vraag te beantwoorden moet eerst gekeken worden of het sturen op de vijf succeskenmerken 

voldoende is om tot een succesvolle ERP-implementatie te komen.  Hiervoor is gekeken naar het onderzoek 

naar kritieke succesfactoren voor ERP-implementaties. Zoals eerder ook in paragraaf 1.5 is genoemd, is het 

onderzoek naar kritieke succesfactoren rondom ERP-implementaties zeer omvangrijk (Ram & Corkindale, 

2014; Jenko & Roblek, 2016; Ali & Miller, 2017). Jenko & Roblek (2016) wijzen op het dilemma dat waar 

KSF bedoeld zijn als kleine set factoren waarop de sturing zich moet focussen, deze focus onmogelijk wordt 

gemaakt door de enorme aantallen KSF die inmiddels zijn geïdentificeerd. Schniederjans en Yadav (2013) 

waarschuwen voor het nastreven van een onvolledige set van KSF en brengen de ‘waslijst’ aan KSF terug 

tot zes randvoorwaarden voor een succesvolle ERP-implementatie. Deze zes randvoorwaarden zijn: (1) 

aanwezigheid van voldoende niveau van ‘IT capability’, (2) groot inzicht in gebruikerseisen, gedefinieerd 

vanuit BPR en het kennen van de behoeften van gebruikers, (3) een veranderaanpak met focus op de 

organisatiecultuur, zodat de organisatie klaar is voor de implementatie, (4) topmanagement support, wat 
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moet blijken uit de betrokkenheid, steun en commitment van het topmanagement, (5) de drijfveer door 

druk van buitenaf om te innoveren, om effectiever en efficiënter te worden dan de concurrentie en te 

voldoen aan wet- en regelgeving en (6) vertrouwen in de kwaliteit van de leverancier, de kwaliteit van de 

consultant en de kwaliteit van het systeem, de bruikbaarheid. 

 

Kijkend naar de vijf stuurelementen in paragraaf 2.3, dan wordt de volgende overlap zichtbaar tussen de 

zes randvoorwaarden en de vijf stuurelementen uit paragraaf 2.2.2: 

- randvoorwaarde 1 en 6  stuurelement V; 

- randvoorwaarde 2 en 4  stuurelement II; 

- randvoorwaarde 3  stuurelement IV; 

- randvoorwaarde 5  stuurelement III.  

Dit betekent dat er concrete eisen geformuleerd moeten worden voor het governance-proces rondom het 

sturen op het realiseren van de vijf succeskenmerken, waarbij gebruik gemaakt wordt van de zes 

randvoorwaarden. Hieronder zijn deze vijf stuurelementen beschreven en worden in totaal 17 meetbare 

eisen uit de literatuur afgeleid die gesteld moeten worden aan het governance-proces. 

 

I. Sturing op het realiseren van de drie aspecten tijd, budget en gevraagde functionaliteit 

Het governance-proces moet zorgen voor het beschikbaar stellen van voldoende tijd en middelen [1] voor 

de uitvoering van de implementatie. De eis aan governance is dat er gestuurd wordt op een evenwicht 

tussen de projectlogica, gericht op tijd, budget en functionaliteit, en de verantwoordelijkheid voor het 

realiseren van de organisatiedoelstellingen en gebruikerstevredenheid over het systeem (Badewi & 

Shehab, 2016).  

 

II. Sturen op de afstemming tussen doelstellingen van de organisatie en de herinrichting van 

processen, informatiesystemen, data en IT-infrastructuur  

De vierde randvoorwaarde Schniederjans en Yadav (2013) is support van het topmanagement [2]. 

Schimmel (2007) definieert het topmanagement binnen een ERP-implementatie als: ‘het hiërarchische 

niveau waarin alle functionele deelbelangen met betrekking tot één-en-dezelfde end-to-end procesketen 

samenkomen’, omdat alleen op dit niveau er de mogelijkheid is om de benodigde machtsverdeling in de 

procesketen te wijzigen en de veranderingen te legitimeren.  

 

Waar de top definieert wat het resultaat moet zijn van de implementatie (beoogde situatie B), bijvoorbeeld 

in een uitgewerkte business case [3] (Musawir et al., 2016; Khanna & Desai, 2017; Ali & Miller, 2017; 

Badewi et al., 2018), sturen de stakeholders gezamenlijk op de inrichting en de uitvoering (Carvalho & 

Guerrini, 2017). Dit impliceert dat een business case compleet moet zijn, voordat de veranderaanpak 

verder kan worden uitgewerkt (Badewi et al., 2018). Uiteindelijk controleert het governance-proces het 
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evenwicht in de realisatie van alle vijf succeskenmerken en stuurt zo nodig bij [5] (Kähkönen et al., 2917; 

Park, 2018). 

 

Gebruikers vormen een belangrijke toetssteen voor de beleving van de kwaliteit van het ERP-systeem. Door 

gebruikers te betrekken (Khanna & Desai, 2017; Cyrus et al., 2018) en de behoeften van gebruikers 

regelmatig te beoordelen (Meissonier & Houze, 2010) ontstaat een beeld over de kwaliteit. Xulu & 

Suknunan (2020) wijzen erop dat vooraf gestuurd wordt op het delen van realistische verwachtingen van 

de voordelen van het systeem [4].  

 

De tweede randvoorwaarde van Schniederjans & Yadav (2013) is dat de juiste balans gevonden moet 

worden tussen het vervullen van gebruikersbehoeften en het aanpassen van processen aan de 

mogelijkheden van het ERP-pakket. In een vroeg stadium van het governance-proces moet de fit tussen 

ERP-systeem, organisatiebehoeften en gebruikersbehoeften geprioriteerd worden [6], zodat het het ERP-

pakket al grotendeels aansluit bij de verwachtingen van de organisatie en er minder BPR nodig is (Ruivo et 

al., 2014; Jagoda & Samaranayake, 2016; Cyrus et al., 2018). Het sturen op het vermijden van maatwerk 

in het ERP-systeem [7] vermindert het aantal implementatietaken, met minder risico op tijdsoverschrijding 

en minder risico dat het ERP-systeem niet oplevert wat ervan verwacht werd (Madison Warren, 2016; Cyrus 

et al., 2018). 

 

III. Sturen op het afstemmen van de belangen van alle stakeholders uit de end-to-end procesketens 

die geraakt worden door de ERP-implementatie 

Er is integrale sturing en besluitvorming nodig over een juiste balans tussen de invloed van IT en de business 

(Kähkönen et al, 2017; Park, 2018) en alignment van alle onderdelen op de strategie van de organisatie 

(Huygh & De Haes, 2019). Dit wordt bereikt door het betrekken van alle stakeholders bij het governance-

proces. Daarvoor kan als governance-orgaan een ERP-stuurgroep worden samengesteld, waarvan de 

stuurgroep-leden moeten acteren op het niveau dat gezamenlijk de volledige implementatie kan overzien 

(Huygh & De Haes, 2019). Daartoe moeten in de ERP-stuurgroep alle stakeholders met hindermacht 

betrokken worden [8] van de onderdelen die geraakt worden door de implementatie. De stuurgroep moet 

voldoende middelen verschaffen aan uitvoerenden (zie ook 1) voor het realiseren van de implementatie 

(Khanna & Desai, 2017). Op die manier wordt alle beschikbare kennis benut en het draagvlak vergroot voor 

de gemaakte keuzes (Meissonier & Houzé, 2010; Kähkönen et al., 2017). Het betrekken van alle 

stakeholders bij besluitvorming en uitvoering van de implementatie vergroot van top tot werkvloer het 

commitment en eigenaarschap voor de veranderingen (Khanna & Desai, 2017). Ook het vergroten van de 

‘sense of urgency’ zoals in de vijfde randvoorwaarde van Schniederjans en Yadav (2013) zorgt voor 

beweging in de organisatie. Het governance-proces stuurt op bewustmaken van de drijfveren van de 

verandering (Park, 2018) door duidelijk en regelmatig te communiceren over de noodzaak en het waarom 
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van de verandering [9] (Kähkönen et al, 2017). Bovenstaande aanpak sluit aan bij de participatieve en 

directieve strategieën ontwikkeld door Haddara en Moen (2017) voor het verminderen van weerstand en 

de inzet van hindermacht, waaronder het creëren van support, betrokkenheid bij het 

implementatieproces, open communicatie en informatie, kwalitatief goede en tijdige training voor elke 

gebruikersgroep, tijd om te experimenteren en support van het topmanagement.  

 

IV.  Sturen op de samenhang van de veranderingen in de structuur, de cultuur en het gedrag in de 

organisatie passend bij de veranderbehoefte, met aandacht voor zowel eerste-orde- als tweede-

orde-veranderaanpak 

Focus op de organisatiecultuur, zodat de organisatie klaar is voor de implementatie is de derde 

randvoorwaarde van Schniederjans en Yadav (2013). Schimmel (2007) heeft de wijzigingen aan het 

technosysteem door een ERP-systeem 1-op-1 vertaald in concrete wijzigingen aan het sociosysteem in de 

vorm van benodigde collectieve cognities, attitudes en gedragingen [10] (zie bijlage 3). 

 

Voor het sturen op een verandering van de organisatiecultuur is het nodig dat nieuwe positieve collectieve 

leerervaringen worden gestimuleerd (Schein, 1990; De Caluwé, Van Nistelrooij & Van der Sluis, 2007; 

Schimmel en Muntslag, 2009). Het governance-proces bestaat naast sturen ook uit controle op het 

realiseren van de doelstellingen die door de implementatie mogelijk gemaakt moeten worden en het 

reageren op onvoorziene ontwikkelingen (Huygh & De Haes, 2019). Huygh en De Haes (2019) verbinden 

IT-governance aan cybernetica, als de wetenschap van het fenomeen control. Schimmel en Muntslag 

(2009) hebben een regelkring beschreven die het leren op organisatieniveau, en daarmee 

cultuurverandering, stimuleert met kenmerken voor single loop en double loop learning (figuur 3). Single 

loop learning bestaat uit een regelkring met een enkele feedbacklus, waarbij Schimmel en Muntslag (2009) 

de randvoorwaarden beschrijven als:  

§ De beschikbaarheid van een norm, collectieve opvattingen over hoe een organisatie hoort te 

functioneren (organisatorische normen). 

§ Een vergelijkingsmechanisme. 

§ De aanwezigheid van ongefilterde feedback op het collectief handelen.  

§ De mogelijkheid om collectief gedrag te corrigeren als niet aan de organisatorische normen wordt 

voldaan. 

 

De randvoorwaarden voor double loop learning bestaat uit een tweede feedbacklus: 

§ Een evaluatiemechanisme, dat de toepasbaarheid van de huidige organisatorische normen toetst 

(‘doen we de juiste dingen?’). De werking van dit mechanisme is gebaseerd op het functioneren 

van een organisatiebrede dialoog over organisatie-visie, -strategie, procesinrichting en collectief 

gedrag. 
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§ Een kalibratie-mechanisme om organisatorische normen zodanig aan te passen dat de effectiviteit 

van de organisatie vergroot wordt. De werking van dit mechanisme is gebaseerd op het 

functioneren van oreganisatiebrede experimenten, simulaties of scenario-analyses waarin 

alternatieve normen worden getoetst. 

 

Een regelkring voor het controleren van de voortgang van ERP-implementaties moet voldoen aan de 

randvoorwaarden van de regelkring voor single loop en double loop learning [11] van Schimmel en Muntslag 

(2009) toegespitst op de realisatie van de wenselijke aanpassingen aan het socio- en technosysteem. Het 

governance-proces dient de veranderingen te expliciteren en vervolgens te sturen op de realisatie hiervan. 

Voorbeeldgedrag van de top [12] is hierbij essentieel (Schimmel, 2007).  

 

Figuur 3. The role of cybernetics in Single Loop and Double Loop Learning. Uit Schimmel & Muntslag (2009). 

 

V. Sturen op het uitwisselen van kennis tussen leverancier, consultant en de organisatie met haar 

gebruikers  

Schniederjans en Yadav (2013) benoemen als eerste randvoorwaarde dat vooraf geverifieerd wordt dat de 

IT-organisatie over de benodigde kwaliteiten beschikt om de ERP-implementatie uit te voeren [13]. 

Vervolgens stuurt het proces op onderlinge overdracht tussen organisatie, leverancier en consultant in alle 

fasen [14], zowel over de kennis van de organisatie, de bedrijfsprocessen als het ERP-systeem.  

 

Schniederjans en Yadav (2013) noemen als zesde randvoorwaarde dat er vertrouwen moet zijn in de 

kwaliteit van de leverancier, de implementatieconsultant en de bruikbaarheid van het ERP-systeem. Wang 

en Chen (2006) merken op dat er vier governancemechanismen zijn, te weten expliciet contract, impliciet 
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contract, reputatie en vertrouwen, die elkaar aanvullen en versterken en zo zorgen voor een evenwicht 

(zie tabel 3). Het evenwicht tussen de vier mechanismen speelt als volgt:  

a) Hoe hoger de mate van onzekerheid over het meten van de performance bij de implementerende 

organisatie, bijvoorbeeld vanwege asymmetrie in kennis tussen organisatie en consultant, des te 

belangrijker is het evenwicht; 

b) Hoe meer middelen er ingezet moeten worden in de implementatie, bijvoorbeeld voor BPR, des te 

belangrijker is het evenwicht. 

 
        Tabel 2. Vier governancemechanismen in de relatie organisatie en leverancier/consultant 

 

Het governance-proces moet de klant-leverancier/consultant relatie gedurende alle fasen van de 

implementatie op de vier mechanismen evalueren [15] (Wang & Chen, 2006). 

 

Ook training en opleiding moet worden ingericht door alle fasen heen [16] (Jagoda & Samaranayake, 

2016; Carvalho & Guerrini, 2017). Tot slot moet het governance-proces borgen dat er ook na go-live een 

goed gebruik blijft bestaan van het ERP-systeem en hiervoor een structuur inrichten [17] (Ali & Miller, 

2017; Khanna & Desai, 2017; Carvalho & Guerrini, 2017). 

 

Conclusie 

Het governance-proces moet sturen op het realiseren van het succes van de ERP-implementatie waarvan 

de vijf succeskenmerken zijn benoemd in paragraaf 2.2. In paragraaf 2.3 is beschreven wat van belang is 

voor de sturing op de veranderaanpak van de ERP-implementatie om dit succes te realiseren. In deze 

mechanisme werking hiaat aanvulling en versterking

Expliciet contract
Hoe preciezer de specificaties, des 
te minder risico dat de afspraken 
worden geschonden.

Volledigheid nastreven is 
kostenverhogend en vermindert 
flexibiliteit. Strikte controle leidt
tot wantrouwen

Formele vastlegging van afspraken.

Impliciet contract Gedeelde normen en 
verwachtingen over de relatie.

Geen formele vastlegging van 
afspraken en daardoor niet 
afdwingbaar. Risico op 
misverstanden over wat 
afgesproken is.

Omgaan met onvoorziene 
omstandigheden middels ‘gentlemen 
agreements’.

Reputatie Voorkomt korte termijn 
opportunistisch gedrag.

Is onvoldoende om een impliciet 
contract af te dwingen.

Zorgt voor een gevoel van veiligheid 
rondom het impliciete contract.

Vertrouwen

Een sociaal proces waarbij 
lerenderwijs positieve 
verwachtingen worden 
opgebouwd. Leidt tot meer 
accurate, uitgebreide en tijdige 
informatie-uitwisseling.

Er is geen controle-mechanisme. 
Risico op misverstanden over wat 
afgesproken is.

Reduceert onzekerheden ten aanzien 
van gedrag. Zorgt voor solidariteit, 
flexibiliteit en informatie-uitwisseling. 
Vult reputatie aan in een langetermijn
relatie met positieve ervaringen.
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paragraaf is vervolgens ingezoomd op welke concrete eisen er dan gesteld moeten worden aan het 

governance-proces. Dit resulteert in 17 eisen aan governance die zijn vertaald naar een normenkader (zie 

bijlage 4).  

 

2.5. Doel van het vervolgonderzoek 

Het literatuuronderzoek biedt een theoretisch kader voor een normenkader, gebaseerd op eisen die 

gesteld dienen te worden aan governance van een ERP-implementatie, opdat deze succesvol is. Daarnaast 

zijn vijf kenmerken van ERP-implementatiesucces geïdentificeerd (zie tabel 1). Doel van het 

vervolgonderzoek is om de bruikbaarheid van het normenkader te toetsen in de praktijk om het antwoord 

te vinden op de vraag of compliance aan het normenkader functioneert als voorspeller van succes van ERP-

implementaties van het type PER. In figuur 4 is het model uitgewerkt dat wordt gevolgd voor het 

onderzoek, aangevuld met welke norm of succeskenmerk wordt gemeten door welke theorie (zie ook 

bijlagen 4 en 5).  
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Succeskenmerken van ERP-
implementatie

succes-
kenmerk 1

Projectdoelen gerealiseerd
Maddison Warren (2016); 
Musawir et al. (2016); Badewi & 
Shehab (2016)

succes-
kenmerk 2

Strategische doelstellingen gerealiseerd 
Musawir et al. (2016); Badewi et 
al. (2018)

succes-
kenmerk 3

Support van stakeholders met hindermacht 
verworven 

Benjamin & Levinson (1993); 
Schimmel (2007)

succes-
kenmerk 4

Verandering van collectief gedrag (cultuur) 
gerealiseerd Schimmel (2007); 

succes-
kenmerk 5

De kwaliteit van het ERP-systeem wordt als 
positief waargenomen

Ram & Corkindale (2014); 
Madison Warren (2016); Ali & 
Miller (2017); Carvalho & 
Guerinni (2017); Badewi et al. 
(2018).

 
Figuur 4. Model en theoretisch kader 
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3. Methodologie 

3.1. Conceptueel ontwerp 

Het empirisch onderzoek is opgezet als case study om de implementatie als actueel fenomeen te 

onderzoeken in zijn natuurlijke context (Saunders, Lewis & Thornhill, 2019). De omstandigheden laten niet 

toe om een onderzoek op te zetten met fysieke aanwezigheid gedurende de implementatie, waardoor 

gekozen is voor de inzet van een gestructureerde vragenlijst aangevuld met verdiepende interviews na 

afloop van een recente implementatie. De ERP-implementatie moet recent zijn afgerond zodat 

stakeholders nog redelijkerwijs antwoord kunnen geven op de vragen. 

 

Het onderzoek richt zich op de relatie tussen ERP-implementatiesucces en compliance aan het 

normenkader voor governance. De vraag is of de mate van compliance een voorspelling doet over de mate 

van succes. Voor het onderzoek is de volgende hypothese geformuleerd:  

 

“Er bestaat een lineair verband tussen de verklarende variabele ‘compliance aan het normenkader voor 

governance’ (X) en de onafhankelijke variabele ‘ERP-implementatiesucces’ (Y)”.  

 

Om de hypothese te toetsen zijn de volgende empirische onderzoeksvragen gedefinieerd:   

1. In welke mate is er in de casusorganisaties sprake van compliance aan het normenkader voor 

governance (X)? 

2. In welke mate is er in de casusorganisaties sprake van ERP-implementatiesucces (Y)? 

3. Hoe is in de empirie de relatie tussen X en Y? 

 

Het onderzoek is kwalitatief van aard en toetst of de bevindingen uit de praktijk in overeenstemming zijn 

met het theoretisch kader. Het onderzoek streeft naar analytische generalisatie (Yin, 2009), waarbij de 

onderzoeksresultaten gegeneraliseerd mogen worden naar niet onderzochte cases als het model minimaal 

twee cases is aangetoond.  

 

Er worden organisaties gezocht die een vergelijkbare veranderbehoefte hadden voor de implementatie, 

namelijk van het type PER. Eenzelfde veranderbehoefte is nodig om conclusies te kunnen trekken op basis 

van overeenkomsten tussen meerdere cases. Meer dan twee cases versterkt de mogelijkheid van herhaling 

van de uitkomsten bij elke casusorganisatie en het aantonen van een eventueel lineair verband. 

 

De basis voor het conceptueel ontwerp is hieronder samengevat in een tabel gebaseerd op ‘the research 

onion’ van Saunders et al. (2019).  
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Tabel 3. Onderzoeksaanpak  

3.2. Technisch ontwerp 

De case study is uitgevoerd met een systematische aanpak (Saunders et al., 2019) volgens onderstaand 

stappenplan. 

 

Stap 1: Ontwerp van het onderzoek 

X en Y zijn separaat van elkaar onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd door met een gestructureerde 

vragenlijst te meten hoe stakeholders de werkelijkheid hebben ervaren. De aanpak bestaat uit het 

verzamelen van informatie over de ‘belief structures’ van de respondenten: de verkregen informatie gaat 

dan niet over feiten, maar over wat mensen zeggen te geloven (Ajzen, 1991). Volgens de ‘theory of planned 

behavior’ (Ajzen, 1991) zijn deze ‘belief structures’ voorspellers van gedrag, mits het vertonen van dat 

gedrag wordt ondersteund door peers en leidinggevenden. 

 

Compliance aan het normenkader (bijlage 4) is onderzocht op de onderdelen: opzet (staat het 

beschreven?), bestaan (is het georganiseerd?) en werking. Gezien de beperkte mogelijkheden voor 

onderzoek ligt het accent op het toetsen van de werking door het bevragen van respondenten naar hun 

mening, zoals hierboven beschreven. Opzet en bestaan zijn meegenomen in de diepte-interviews. 

 

Ten behoeve van de vergelijkbaarheid van de meetresultaten tussen de cases wordt gestart met een 

gestructureerde vragenlijst met gesloten vragen. Deze komt tot stand door de eisen in het normenkader 

en de succeskenmerken te operationaliseren naar vragen (zie bijlagen 9 en 10). Met een test van de 

gestructureerde vragenlijst wordt bij diverse personen feedback opgehaald over de duidelijkheid van de 

vragen en getoetst of de vragen leiden tot de juiste inzichten. 

 

Aspect Onderzoek

Filosofische grondslag
Positivisme: met een gestructureerde aanpak worden waarneembare en 
meetbare feiten onderzocht vanuit een onafhankelijk perspectief als 
onderzoeker met het doel oorzaak en gevolg aan te tonen. 

Aanpak voor 
theorieontwikkeling

Deductieve aanpak: een theoretisch kader als voorspelling van de werkelijkheid, 
wordt getoetst aan de bevindingen uit de praktijk.

Strategie Multiple case study bij meerdere organisaties waar een vergelijkbare 
veranderbehoefte ten grondslag lag aan de implementatie.

Methode Mono methode: uitsluitend kwalitatief onderzoek.

Tijdshorizon Cross sectional: beperkte tijdshorizon; vanwege de gestelde deadline is 
longitudinaal onderzoek niet mogelijk.

Datacollectie en analyse Gestructureerde vragenlijst aangevuld met semigestructureerde diepte-
interviews.
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De data afkomstig uit de gestructureerde vragenlijst zijn geanalyseerd. Daar waar in de antwoorden op de 

gestructureerde vragenlijst de spreiding groot was, is de sociale werkelijkheid niet op een eenduidige 

manier beleefd door de respondenten. Dan kan niet langer verondersteld worden dat de sociale 

werkelijkheid een weergave is van de fysieke werkelijkheid. Een verdiepend interview moet het zicht op de 

fysieke werkelijkheid vergroten en de bruikbaarheid van de betreffende vraag in de vragenlijst. 

 

Stap 2: Verzamelen van gegevens 

De gegevens zijn verzameld bij meerdere organisaties met eenzelfde veranderbehoefte type PER. De eis is 

dat de implementatie recent is afgerond, niet langer dan 2 jaar geleden, zodat respondenten er nog een 

betrouwbare herinnering aan hebben. 

 

Vanuit het streven naar analytische generalisatie is geen berekening van de omvang van de steekproef 

nodig. Om wel een variatie dekkende representatieve deelname aan het onderzoek te bereiken zijn alle 

stakeholders met hindermacht vertegenwoordigd. Dit betekent dat alle geledingen uit een end-to-end 

procesketen minimaal vertegenwoordigd zijn, niet alleen de uitvoerende schakel maar ook de aansturende 

schakel. Onderdeel van het invullen van de vragenlijst is het aangeven tot welke stakeholdergroep de 

respondent behoort om de representativiteit van de steekproef te monitoren. Relevante stakeholders 

komen uit de stakeholdergroepen: IT, management en eindgebruikers. 

 

Een heldere uitleg over het doel van de vragenlijst beïnvloedt de response positief (Saunders et al., 2019). 

Deelnemende organisaties hebben daarom een voorbeeld-tekst ontvangen om intern het onderzoek aan 

te kondigen.  

 

Stap 3: Afnemen diepte-interviews 

Op basis van een eerste analyse van de uitkomsten van de elektronische vragenlijst zijn vragen voor de 

diepte-interviews vastgesteld. De onderwerpen zijn dezelfde zijn als in de gestructureerde, elektronische 

vragenlijst waardoor mogelijkheden tot triangulatie ontstaan. De interviews zijn afgenomen bij 

representanten uit alle stakeholdergroepen. Voor het interview is een vragenlijst ontwikkeld met de 

gegevens van de respondent, de vraag of audio-opname akkoord is en de vragen voor de interviewer.  

 

Stap 4: Verwerken, analyse en reflectie 

Na het afronden van de interviews zijn de gegevens verder geanalyseerd (zie paragraaf 3.3). De resultaten 

zijn geïnterpreteerd en de antwoorden op de onderzoeksvragen beoordeeld. Er kan een conclusie 

getrokken worden over het aanvaarden of verwerpen van de hypothese als antwoord op de 

onderzoeksvraag. Vervolgens wordt gereflecteerd op de onderzoeksmethode. Tot slot wordt het 

onderzoek afgesloten met aanbevelingen voor de praktijk. 
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3.3. Gegevensanalyse 

Het meten van compliance aan het normenkader (X) en implementatiesucces (Y) start met stellingen in de 

vragenlijst waarop de respondenten kunnen aangeven in welke mate zij van mening zijn dat aan het 

normenkader en aan de succescriteria wordt voldaan. Om data te verzamelen wordt een 5-punts 

Likertschaal (van ‘zeer mee oneens’ tot ‘zeer mee eens’) gebruikt, omdat dit voldoende nuance geeft en 

toch een duidelijke stellingname toont. Op deze manier zijn statistische analyses te maken van de relaties 

tussen de variabelen. 

 

De relatieve mate van compliance aan het normenkader wordt weergegeven volgens onderstaande 

beslisregels (tabel 4) die het doel dienen om tot een score te komen, waarbij er een aanname wordt gedaan 

met betrekking tot de indeling. De score is uitgewerkt op een 5-punts schaal. De totale compliance-score 

is: de som van de gemiddelde scores per norm / totaal aantal normen * 100%. Er is op voorhand geen 

aanwijzing dat één van de normen zwaarder weegt dan een ander, waardoor een gemiddelde een 

weergave is van de totale compliance aan het normenkader. 

 

Tabel 4. Labels score met betrekking tot compliance aan het normenkader 

 

Om te duiden in hoeverre er sprake is van implementatiesucces, wordt variabele Y gemeten aan de hand 

van de relatieve mate waaraan aan de vijf kenmerken van implementatiesucces wordt voldaan. Hiertoe 

zijn onderstaande beslisregels opgesteld (tabel 5) waarmee een aanname is gedaan ten aanzien van de 

indeling op eenzelfde 5-punts schaal als de score voor X. De totale succes-score is: de som van de 

gemiddelde scores per criterium / totaal aantal criteria * 100%. 

Mate voldoen aan normenkader Score compliance

Tussen 0% en 20% Niet of nauwelijks compliant

Tussen 21% en 40% Geringe mate compliant

Tussen 41% en 60% Deels compliant

Tussen 61% en 80% In substantiële mate compliant

Tussen 81% en 100% (Bij benadering) volledig compliant
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Tabel 5. Labels score met betrekking tot  implementatiesucces  

 

Een hoge spreiding in de antwoorden op de vragenlijst wordt uitgelicht en nader onderzocht in het 

verdiepende interview. Spreiding is hoog bij een standaarddeviatie groter dan 1 omdat dit groter is dan de 

afstand tussen twee keuzes op de 5-punts Likertschaal. In tabel 6 is de manier van omgaan met spreiding 

toegelicht.  

 

Standaard-

deviatie 

Gemiddelde Betekenis Toelichting 

>1 >4 Er is waarschijnlijk WEL 

sprake van compliance tav 

het item in de vraag 

Er zijn enkele outliers die het gemiddelde niet 

beïnvloeden, maar wel een hoge spreiding 

veroorzaken. 

>1 Tussen >2 

en >4 

Mate van compliance is 

niet vast te stellen 

Mogelijk zijn vervolgacties nodig om de 

standaarddeviatie te reduceren of te verantwoorden. 

>1 <2 Er is waarschijnlijk 

GEEN sprake van 

compliance tav het item in 

de vraag 

Er zijn enkele outliers die het gemiddelde niet 

beïnvloeden, maar wel een hoge spreiding 

verzoorzaken. 

Tabel 6. Omgaan met spreiding  

 

In figuur 4 zijn de mogelijke uitkomsten van governance en ERP-implementatiesucces in een model gezet. 

In tabel 7 is vervolgens de conclusie uitgewerkt over de onderlinge relatie afhankelijk van de uitkomst. 

 

 

 

Mate voldoen aan succescriteria Score implementatiesucces

Tussen 0% en 20% Niet of nauwelijks succesvol

Tussen 21% en 40% Geringe mate succesvol

Tussen 41% en 60% Deels succesvol

Tussen 61% en 80% In substantiële mate succesvol

Tussen 81% en 100% (Bij benadering) volledig succesvol
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Figuur 4.  Mogelijke uitkomsten governance en ERP-implementatiesucces  

 

Tabel 7. Conclusie governance in relatie tot ERP implementatiesucces 

 

3.4. Reflectie op de methode 

In de onderzoeksmethode worden de validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten zoveel mogelijk 

geborgd. Aanvullend aan eerdergenoemde aspecten nog de volgende opmerkingen: 

 

Validiteit 

§ Interne validiteit wordt bereikt door meerdere bronnen te onderzoeken (triangulatie): de inzet van 

een enquête en meerdere diepte-interviews met alle stakeholdergroepen.  

Er is geen 
compliance 
maar wel 

succes

Er is 
compliance 
en succes

Er is geen 
compliance 

en geen 
succes

Er is wel 
compliance 
maar geen 

succes

- + + +

- - + -

Volledig compliant Niet tot nauwelijks 

compliant 

Volledig succesvol 

Niet tot nauwelijks succesvol 

Uitkomst Conclusie

- -
Waarschijnlijk heeft het niet voldoen aan het normenkader geleid tot het ontbreken van 
ERP-implementatiesucces. Wanneer deze uitkomst zich in elke casus voordoet, kan de 
hypothese nog niet worden aanvaard, en is vervolgonderzoek nodig naar de relatie in 
positieve zin.

- +
Ondanks het niet voldoen aan het normenkader is er sprake van ERP 
implementatiesucces. Voor deze casus is het normenkader niet relevant geweest. De 
hypothese wordt verworpen.

+ -
Ondanks het voldoen aan het normenkader is er geen sprake van ERP-
implementatiesucces. Andere oorzaken hebben geleid tot het gebrek aan ERP-
implementatiesucces. De hypothese wordt verworpen.

+ + Het voldoen aan het normenkader heeft geleid tot ERP-implementatiesucces. De 
hypothese kan worden aanvaard.
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§ Om de volledigheid van invullen te borgen wordt de volgende vraag in de elektronische vragenlijst pas 

beschikbaar gesteld na beantwoorden van de huidige vraag.  

§ Het uitgewerkte diepte-interview wordt voorgelegd aan de geïnterviewde voor commentaar, 

waardoor interpretaties van de antwoorden worden bevestigd.  

§ De lijst met eisen uit de literatuur is vertaald naar operationele vragen.  

§ Door vooraf te toetsen bij vier testpersonen of de vragen begrepen worden, is de validiteit verbeterd. 

§ Er is een risico dat sociaal wenselijk wordt geantwoord of kritiek wordt gedempt omdat een 

vertegenwoordiger van de leverancier de vragenlijst toestuurt.  

 

Betrouwbaarheid 

§ De reproduceerbaarheid van het onderzoek is mogelijk doordat een gesloten-vragenlijst is gebruikt.  

§ Daarnaast is doorgevraagd in de interviews, waardoor meer mogelijkheden om te trianguleren 

ontstaan.  

§ Het betrekken van alle stakeholdergroepen leidt tot hogere betrouwbaarheid. 

 

Ethiek 

§ Anonimiteit en vertrouwelijkheid van deelnemers worden gewaarborgd. Zo zal in de uitwerking van 

informatie geen naam worden opgenomen en worden respondenten genummerd.  

§ Deelname aan het onderzoek is vrijwillig wat wordt benadrukt in de communicatiemiddelen.  
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4. Resultaten 

4.1. Uitvoering 

Het literatuuronderzoek in hoofdstuk 2 heeft geleid tot vijf kenmerken van succes van ERP-implementaties 

en een normenkader met 17 eisen aan governance om tot succesvolle implementatie te komen van een 

ERP-systeem (zie bijlage 4). Op basis van dit normenkader en de onderliggende theorieën is een 

gestructureerde vragenlijst samengesteld met stellingen. Deze zijn uitgezet bij twee casusorganisaties. 

 

Beschrijving organisatie 

De twee casusorganisaties zijn geselecteerd op de in hoofdstuk 3 gestelde eisen: zij hebben recent (korter 

dan een half jaar) de ERP-implementatie afgerond en bij beide organisaties betrof het een implementatie 

van het type PER. Het implementatietype is vooraf bij de intake vastgesteld. Bij type PER wordt het ERP-

systeem gebruikt om besturing en inrichting van procesketens vergaand te verbeteren en staan 

organisaties voor de uitdaging om hun bedrijfsprocessen in lijn te brengen met het gekozen ERP-pakket 

(Badewi & Shehab, 2016; Barth & Koch, 2019). Bij beide organisaties had de implementatie impact op de 

hele voortbrengingsketen van de diensten in de kinderopvang, waardoor over afdelingen heen 

samengewerkt moest gaan worden om de processen ketengericht te kunnen uitrollen. Omdat er sprake 

was van impact op vrijwel alle bedrijfsprocessen is PER het passende type ERP-implementatie. 

De casusorganisaties hebben mailadressen beschikbaar gesteld van de opgegeven relevante 

stakeholdergroepen voor deelname aan het onderzoek: IT, management en eindgebruiker. In tabel 8 een 

beknopt overzicht van de casusorganisaties.  
 

casusorganisatie A casusorganisatie B 

Omvang van de organisatie 850 medewerkers                           
74 opvanglocaties                    
omzet € 43 miljoen/jaar 

1050 medewerkers                      
67 opvanglocaties                  
omzet € 48 miljoen/jaar 

Branche Kinderopvang (peuterspeelzaal, 
kinderdagverblijf, buitenschoolse 
opvang) 

Kinderopvang (peuterspeelzaal, 
kinderdagverblijf, buitenschoolse 
opvang) 

Type ERP-implementatie PER PER 

Stakeholdergroepen IT, management, eindgebruiker IT, management, eindgebruiker 

Uitrolbreedte 70% van de organisatie; een 
aantal afdelingen als 
crediteurenadministratie en 
facilitair maken geen gebruik van 
dit ERP-systeem 

70% van de organisatie; een 
aantal afdelingen als 
crediteurenadministratie en 
facilitair maken geen gebruik van 
dit ERP-systeem 

Fase  Geïmplementeerd in Q4 2021 Geïmplementeerd in Q4 2021 

Ontvangen respons 7 10 
Aantal interviews 3 (elke stakeholdergroep 

vertegenwoordigd) 
4 (elke stakeholdergroep 
vertegenwoordigd) 

Tabel 8. Overzicht casusorganisaties 
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Een afwijking van het oorspronkelijke plan van aanpak voor het onderzoek is dat er slechts twee 

casusorganisaties bereid zijn gevonden om deel te nemen aan het onderzoek.  

 

Proces verzamelen gegevens 

De vragenlijst is opgebouwd overeenkomstig het technisch ontwerp in paragraaf 3.3 met een 

gestructureerde vragenlijst met gesloten antwoorden. Zoveel mogelijk is gekoerst op één vraag per norm 

om de vragenlijst praktisch en kort te houden. De bruikbaarheid van de vragenlijst is door vier 

proefpersonen getoetst. Na toetsing zijn enkele aanpassingen gedaan op basis van de feedback. 

 

In tabel 9 staan twee voorbeelden uitgewerkt van het operationaliseren van een norm naar 

onderzoeksvraag. Het tweede voorbeeld is in de vorm van een semantisch differentiaal met op de twee 

uitersten tegenovergestelde stellingen. De rechtste stelling krijgt de hoogste score op de 5-punts 

Likertschaal. In bijlagen 8 en 9 staat de volledige verantwoording van de operationalisering van het 

normenkader respectievelijk de succeskenmerken naar onderzoeksvragen.  

 

 
Tabel 9. Operationaliseren van norm naar onderzoeksvraag 

 

De gestructureerde vragenlijst is ingevoerd in de software van Limesurvey. De vragenlijst is aangevuld met 

de vraag tot welke organisatie en tot welke stakeholdergroep de respondent behoort. Onvolledig ingevulde 

vragenlijsten zijn niet meegenomen. De vragenlijst van het onderzoek heeft de volgende resultaten 

opgeleverd: 

- Respons casusorganisatie A: 7 volledig ingevulde vragenlijsten. 

- Respons casusorganisatie B: 10 volledig ingevulde vragenlijsten. 

 

De uitkomsten kunnen als een representatieve steekproef beschouwd worden, omdat uit elke 

stakeholdergroep minimaal 2 stakeholders hebben deelgenomen.  

Norm 5-punts Likert-schaal

Stuurt op het delen van 
realistische verwachtingen 
over het ERP-systeem. 

1 helemaal mee oneens; 
2 mee oneens; 3 niet 
eens niet oneens; 4 mee 
eens; 5 helemaal mee 
eens

Stuurt op het vermijden van 
maatwerkaanpassingen in het 
ERP-systeem ten opzichte van 
processen.

Dit onderdeel bestaat uit 
twee combinaties van 
stellingen, geef een score 
van 1 (meest linkse) -5 
(meest rechtse). 

Tijdens de implementatie 
waren de bestaande 
bedrijfsprocessen leidend en 
werd maatwerk  geleverd om 
aan de gebruikersbehoeften te 
voldoen

Het ERP-systeem werkte als 
facilitator om inzicht te krijgen 
in de gebruikersbehoeften en de 
bestaande processen aan te 
passen aan de mogelijkheden 
van het systeem

Onderzoeksvraag

Geef uw mening over de volgende stelling: “Mij was van tevoren 
bekend wat ik mocht verwachten van het ERP-systeem, zowel de 
minpunten als de pluspunten van het gekozen ERP-systeem zijn 
gecommuniceerd.”
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Van de 7 respondenten van casusorganisatie A waren er 3 bereid om deel te nemen aan een interview. 

Met deze 3 respondenten zijn er vertegenwoordigers uit alle stakeholdergroepen IT, management en 

eindgebruiker betrokken. Van de 10 respondenten van casusorganisatie B waren er 4 bereid om deel te 

nemen aan een interview. Ook met deze 4 respondenten zijn alle stakeholdergroepen vertegenwoordigd. 

4.2. Onderzoeksresultaten 

De resultaten van de gestructureerde vragenlijst en de interviews zijn verwerkt. De resultaten en 

samenvattingen van de interviews per respondent zijn terug te vinden in het onderzoeksdossier. In de 

tabellen hieronder staan de uitkomsten van de gestructureerde vragenlijst over het normenkader (tabel 

10) en over de succeskenmerken (tabel 11). Per vraag van elke casusorganisatie is zowel het gemiddelde 

berekend als de standaardafwijking (in oranje wanneer > 1). De totale uitkomst is met behulp van de 

beslisregels omgevormd tot een totale compliance-score en een totale succes-score. 

 

 
Tabel 10. Uitkomsten gestructureerde vragenlijst over normenkader 

 

NORMENKADER

respondent 1 10 4 6 8 5 11 1 2 7 10 13 6 8 12 11 14

norm stelling
MT MT EG EG EG IT IT

MT MT MT MT MT EG EG EG IT IT

1
implementatie is binnen de vooraf afgesproken 
tijd en budget afgerond (afgeleid van vragen 
succeskenmerk 1a en 1b)

2 4 3 3 3 4 4 3,0 0,8 2 4 2 2 4 2 2 2 3 2 2,4 0,7

2 stijl van leidinggeven draagt bij aan succes 4 4 4 4 4 5 4 4,1 0,3 4 3 2 3 2 4 4 3 2 2 2,9 0,8
3a er ligt een helder veranderplan 4 4 4 4 4 5 4 4,1 0,3 2 3 4 1 2 2 2 2 3 2 2,3 0,8
3b sturing op realisatie van de vijf succeskenmerken 3,4 2,9

4
wat te verwachten van het systeem is 
gecommuniceerd, zowel de minpunten als de 
pluspunten

3 3 2 3 2 3 4 2,9 0,6 1 2 2 3 3 2 2 1 1 3 2,0 0,8

5
sturing op het evenwicht in de realisatie van alle 
vijf succeskenmerken 3,0 3,0

6
het helder krijgen van alle gebruikersbehoeften 
en het prioriteren hiervan over de afdelingen 
heen

5 4 4 4 4 4 4 4,1 0,3 4 4 4 2 3 5 3 2 3 2 3,2 1,0

7
mate van maatwerk: de bestaande 
bedrijfsprocessen leidend versus de 
mogelijkheden van het systeem leidend

4 4 1 2 2 3 4 2,9 1,1 4 2 4 2 4 1 4 4 2 2 2,9 1,1

8
steun en betrokkenheid van alle 
belanghebbenden die het succes kunnen 
beïnvloeden

4 3 4 4 4 4 4 3,9 0,3 3 4 5 3 3 3 4 3 4 4 3,6 0,7

9 de noodzaak om te veranderen was duidelijk 4 3 4 4 4 5 4 4,0 0,5 5 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4,3 0,6

10
sturing op het ontwikkelen van nieuw collectief 
gedrag (afgeleid van de antwoorden op 
succeskenmerken 4a t/m 4v)

3 4 4 4 4 4 4 3,8 0,5 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3,3 0,6

11
fungeert als een regelkring (afgeleid van de 
antwoorden op succeskenmerken 4a t/m 4v) 2,8 4,0 4,0 4,4 3,7 4,2 3,5 3,8 0,5 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3,3 0,6

12
gedrag van de top van de organisatie in lijn is 
met de beoogde verandering 5 4 4 4 3 5 3 4,0 0,8 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 3,3 0,6

13
voldoende kennis en ervaring om het 
veranderproces tot een succes te maken nvt nvt nvt nvt nvt 4 4 4,0 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 3 2 2,5

14
na oplevering was er voldoende kennis binnen 
de organisatie 2 4 3 4 2 3 3 3,0 0,8 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2,2 0,6

15

balans in de samenwerking tussen de 
organisatie en leverancier:  harde contractuele 
afspraken en gebaseerd op reputatie en 
vertrouwen (omzetting uitkomsten)

5 5 1 1 3 3 5 3,3 3 1 5 3 3 3 3 5 3 5 3,4

16 voldoende training en opleiding aangeboden 3 4 3 4 2 4 4 3,4 0,7 2 2 2 3 3 4 3 2 1 4 2,6 0,9

17
na go live ligt er een structuur voor het blijvend 
goed gebruik van het ERP-systeem (afgeleid van 
de antwoorden op succeskenmerken 5c, d, e)

4 4 4 3 3 3 4 3,6 0,5 3 2 2 3 2 2 4 2 3 4 2,7 0,6

Totale compliance-score 71% 59%
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Tabel 11 laat voor de vragen 4a tot en met 4v telkens twee stellingen zien, omdat deze de vorm hebben 

van een semantisch differentiaal. 
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Tabel 11. Uitkomsten gestructureerde vragenlijst over succeskenmerken 

 

Iedere eis aan het normenkader kan exclusief gekoppeld worden aan één van de vijf succeskenmerken. Dat 

maakt dat alle vragen te herleiden zijn naar een van de vijf succeskenmerken, zoals in tabel 12 is 

aangegeven.  

 

Norm governance 

codering Succeskenmerk 

ERP-

implementatie 

codering 

1 X1 1 a t/m 1c Y1 

2 t/m 7 X2 2 Y2 

8 en 9 X3 3 Y3 

10 t/m 12 X4 4a t/m 4v Y4 

13 t/m 17 X5 5a t/m 5e Y5 

Tabel 12. Codering vragen nomenkader (X) en vragen succeskenmerken (Y) 

 

In tabel 13 is bovenstaande codering verwerkt voor casusorganisatie A en B en weergegeven in een grafiek. 

 

 
 Tabel 13. Uitkomst X1 t/m X5 vergeleken met Y1 t/m Y5 in spiderweb 

 

De tabel en de spiderweb laten de mate zien dat X1 samenvalt met Y1, X2 samenvalt met Y2, enzovoort.  

5a de kwaliteit van de informatie in het ERP-systeem 
is voldoende 3 3 2 3 2 3 4 2,9 0,6 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2,1 0,3

5b de functionaliteiten van het ERP-systeem zijn 
toereikend 4 3 2 2 2 2 4 2,7 0,9 2 2 2 3 3 1 3 1 2 4 2,3 0,9

5c
er zijn voldoende key- en superusers aanwezig 
die hulp kunnen bieden bij vragen en problemen 5 4 4 3 3 2 4 3,6 0,9 4 2 3 2 2 2 4 2 4 4 2,9 0,9

5d
er is een (interne en/of externe) helpdesk 
beschikbaar die snelle en goede hulp kan bieden 
bij vragen en problemen

4 4 4 4 3 3 4 3,7 0,5 2 2 2 3 2 3 3 2 1 4 2,4 0,8

5e
het ERP-systeem draagt bij aan het optimaliseren 
van de organisatie 4 3 4 3 3 4 4 3,6 0,5 3 3 2 3 3 2 4 1 4 3 2,8 0,9

Totale succes-score 68% 58%

3,3 2,5

casus A  X Y afwijking
1 3,0 2,8 0,2
2 3,5 3,1 0,4
3 3,9 3,9 0,1
4 3,9 3,8 0,1
5 3,5 3,3 0,2

casus B X Y afwijking
1 2,4 2,3 0,1
2 2,7 2,9 -0,2
3 4,0 3,6 0,4
4 3,3 3,3 0,0
5 2,7 2,5 0,2
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Het verschil is laag te noemen, niet hoger dan 0,4 op een 5-punts Likertschaal. De grafieken maken dit 

nogmaals visueel duidelijk. De gemiddelde score van compliance aan de normen is onafhankelijk gemeten 

van de gemiddelde score op succes per kenmerk met uitzondering van X4 en X5. Voor X4 is 66% afkomstig 

uit het resultaat van vragen uit succeskenmerken en voor X5 is dat 20%. 

 

Het integraal sturen op het sociosysteem is een belangrijk aspect in dit onderzoek, omdat er in de literatuur 

over ERP-implementatie nog weinig expliciete aandacht voor is. Er zijn 22 vragen gesteld over cultuur 

(vraag succeskenmerken 4a t/m 4v). In figuur 6 is zichtbaar gemaakt welk patroon er ligt achter het 

gemiddelde van het gemeten collectieve gedrag per veranderaspect. De betekenis van een score boven 3 

is dat er gestreefd wordt naar het ontwikkelen van nieuw gedrag. Een score beneden 3 betekent dat men 

vasthoudt aan oud gedrag. Het patroon geeft informatie over welke elementen van gedragsverandering 

een negatieve en welke een positieve impact hebben. Opvalt dat casusorganisatie A beter scoort dan B 

met een gemiddelde van 3,8 tegen 3,3. Het antwoord per vraag laat een enigszins overeenkomstig patroon 

zien bij beide casusorganisaties. Hiermee wordt niet alleen inzichtelijk op welke cultuuraspecten nog 

gestuurd moet worden in het veranderproces, maar ook dat de uitdagingen voor beide organisaties 

ongeveer gelijk zijn. Dit zou mogelijk een branche-specifieke cultuur kunnen weergeven. 

 

 
Figuur 6. Uitkomsten collectief gedrag 

 

Interviewvragen 

Van de in totaal 50 vragen was er bij casusorganisatie A één vraag met een grote spreiding en bij 

casusorganisatie B waren er drie vragen met grote spreiding. Bij een grote spreiding zijn de uitkomsten op 
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de vragen geen goede voorspeller van het feitelijke gedrag. Daarom is getoetst in hoeverre de antwoorden 

meegenomen kunnen worden in het onderzoek door verdieping te zoeken in een mondeling interview.  

 

In het interview is de vraag uit de vragenlijst nogmaals gesteld om de consistentie te controleren. 

Vervolgens is een verdiepende open vraag gesteld om meer inzicht te krijgen in de uitkomst van de 

vragenlijst. Bij casusorganisatie A waren drie respondenten bereid om mee te werken aan het interview en 

vier respondenten bij casusorganisatie B, waarbij uit elke stakeholdergroep respondenten zijn 

geïnterviewd. De samenvattingen van de interviews met respondenten van casusorganisatie A en B staan 

in bijlage 6 respectievelijk bijlage 7.  

 

Resultaten interviews 

Vraag 7 normenkader: Sturen op vermijden van maatwerk 

De vraag is geformuleerd als semantisch differentiaal (zie ook tabel 9). In beide organisaties is de spreiding 

hoog op deze vraag, zoals weergegeven in onderstaande tabel 14.  

 

 
Tabel 14. Antwoorden op vraag 7 normenkader 

 

Overigens blijf vraag 7 van groot belang voor een type PER implementatie vanuit de opvatting dat ERP gaat 

om het veranderen van de organisatie ‘to fit technology’ zoals Wang en Chen (2006) stellen. De conclusie 

is dat deze vraag directer geformuleerd moet worden en dan beantwoord kan worden door degenen die 

verantwoordelijk zijn voor de concrete aanpassingen in het ERP-systeem. 

 

Vraag 1a succeskenmerken: Binnen de afgesproken tijd afgerond  

Uit het interview valt vooral op te maken dat er waarschijnlijk sprake is van een perceptieverschil. Er was 

sprake van verschillende go-live data voor twee afdelingen bij organisatie B, wat mogelijk tot dit verschil 

van mening leidt.  

casusorganisatie A casusorganisatie B
stakeholder-
groep antwoord

stakeholder-
groep antwoord

MT 4 MT 4
MT 4 MT 2
Eindgebruiker 1 MT 4
Eindgebruiker 2 MT 2
Eindgebruiker 2 MT 4
IT 3 Eindgebruiker 1
IT 4 Eindgebruiker 4

Eindgebruiker 4
IT 2
IT 2
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Vraag 4q succeskenmerken: Terugtrekken of elkaar helpen 

Het interview bij casusorganisatie A bevestigt het beeld uit de gestructureerde vragenlijst. Het interview 

bij casusorganisatie B bevestigt het beeld uit de vragenlijst voor de eindgebruikers, IT en één van de twee 

geïnterviewden uit de MT-stakeholdersgroep. Je kunt eruit afleiden dat B een minder homogene 

organisatie is. Een manager geeft een lage score (1) vanwege het geringe onderlinge overleg dat is 

ingericht. Deze vraag geeft geen eenduidig beeld, dus mogelijk is de methode verkeerd. Observeren is 

waarschijnlijk beter. De conclusie is dat de vraag goed is, de spreiding komt ook maar bij één organisatie 

voor, maar de meetmethode is waarschijnlijk lastig.  

 

4.3. Samenvatting 

Uit de statistische analyse kwam op basis van de uitkomst van de gestructureerde vragenlijst een score 

naar voren voor compliance aan het normenkader van 71% bij casusorganisatie A en een score voor 

implementatiesucces van 68%. Deze percentages komen overeen met de volgende labels uit tabel 4 en 5: 

‘substantiële mate van compliance’ respectievelijk ‘in substantiële mate succesvol’. Hier zien we bij 

casusorganisatie A voor X en Y een vergelijkbare categorie. 

 

Uit de statistische analyse kwam op basis van de uitkomst van de gestructureerde vragenlijst een score 

naar voren voor compliance aan het normenkader van 59% bij casusorganisatie B en een score voor 

implementatiesucces van 58%. Deze percentages komen overeen met de labels ‘deels compliant’ 

respectievelijk ‘deels succesvol’. Ookj casusorganisatie B komt tot een vergelijkbare categorie voor X en Y. 

 

De uitkomsten uit de interviews geven geen aanleiding de scores uit de gestructureerde vragenlijst aan te 

passen. De labels zijn daarmee representatief voor de casusorganisaties.  

 

De tabel 13 laat een zeer hoge samenhang zien tussen X en Y, terwijl X en Y afzonderlijk zijn gemeten, met 

uitzondering van X4. Bij X5 speelt ook een deel overlap, maar dit is beperkt.  

 

Figuur 6 laat opvallende overeenkomsten zien tussen beide casusorganisaties op de uitkomsten van de 

vragen over cultuur. Dit kan een weergave zijn van de culturele uitdagingen in de sector kinderopvang.  

 

Figuur 7 is een grafische weergave van de percentuele score van compliance aan het normenkader op de 

X-as en de percentuele score van implementatiesucces op de Y-as van casusorganisatie A en B. Deze 

weergave maakt visueel dat wanneer de compliance aan het normenkader toeneemt ook het ERP-

implementatiesucces toeneemt.  
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Figuur 7. Grafische weergave van de percentuele score van compliance aan het normenkader en 

implementatiesucces 
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5. Conclusies - discussie en reflectie – aanbevelingen 
Met dit onderzoek is het antwoord gezocht op de vraag welke eisen er gesteld dienen te worden aan het 

governance-proces van ERP-implementaties om tot succesvolle implementatie te komen. Op basis van de 

literatuur is eerst onderzocht wat te verstaan onder succes van een ERP-implementatie. Dit heeft 

geresulteerd in vijf succeskenmerken.  Vervolgens is onderzocht op basis van de literatuur wat essentieel 

is met betrekking tot het sturen van het veranderproces van een succesvolle ERP-implementatie. Hieruit 

zijn 17 eisen aan de sturing op het veranderproces geformuleerd. Deze eisen vormen een normenkader 

voor governance, die elk aan één van de vijf succeskenmerken gekoppeld kunnen worden. Vervolgens is 

met empirisch onderzoek het verband onderzocht tussen compliance aan het normenkader en ERP-

implementatiesucces. 

5.1. Conclusies  

Het empirisch onderzoek heeft de volgende hypothese getoetst: “Er bestaat een lineair verband tussen de 

verklarende variabele ‘compliance aan het normenkader voor governance’ (X) en de onafhankelijke 

variabele ‘ERP-implementatiesucces’ (Y)”.  Figuur 7 laat zien dat als compliance aan het normenkader stijgt 

ook het implementatiesucces toeneemt. Op basis van de resultaten van het empirisch onderzoek kan de 

hypothese worden aanvaard. 

 

De koppeling van elke vraag in het normenkader aan een van de vijf succeskenmerken maakt het mogelijk 

om per succeskenmerk te toetsen of de sturing overeenkomt met het succes. Het spiderweb bij tabel 13 

laat tussen beide metingen per kenmerk weinig verschil zien. Dat toont aan dat de gekozen normen 

blijkbaar relevant zijn voor het betreffende succeskenmerk. Uitzondering daarop is succeskenmerk 4 

‘Verandering van collectief gedrag gerealiseerd’ vanwege de overlap met de vragen voor het normenkader.   

 

Hoewel dit onderzoek geen expliciete causale relatie aantoont, is bovenstaande een aanwijzing dat de 

voorgestelde focus in het normenkader de succeskenmerken positief beïnvloedt. Dit wordt ondersteund 

door de uitkomsten vertaald naar percentages. Waar de scorelabels ruimte geven tot 20% per label liggen 

de werkelijke percentages veel dichter bij elkaar, namelijk voor casusorganisatie A is het verschil tussen 

compliance aan het normenkader en implementatiesucces 3% en voor casusorganisatie B is het verschil 

1%. Dit draagt bij aan het beeld dat dit normenkader de eisen bevat voor het governanceproces om tot 

succesvolle ERP-implementatie te komen. 

 

5.2. Discussie en reflectie 

Uit literatuuronderzoek is gebleken dat het integraal sturen op technische veranderingen en 

gedragsveranderingen als onderdeel van ERP-implementatiesucces onderbelicht is in de bestaande 
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literatuur (zie paragraaf 2.2.2). Dit onderzoek poogt een bijdrage te leveren aan dit hiaat door in het 

governanceproces een belangrijke plek te geven aan het sociosysteem naast het technosysteem.  

 

Er is meer nodig om de externe validiteit van de getoetste hypothese te vergroten. Zo is het onderzoek 

slechts getoetst bij twee organisaties en binnen één branche. De resultaten van dit onderzoek geven een 

positief beeld. Voor deze twee organisaties in de kinderopvang is aangetoond dat de wijze waarop het 

governance-proces is ingericht invloed heeft gehad op het succes. Dat is een erg kleine toets binnen een 

smalle context. In een streven naar verbreding van de analytische generalisatie is het nodig om het 

onderzoek bij meerdere organisaties met een type PER implementatie uit te voeren en ook in andere 

sectoren.  

 

Het definiëren en meetbaar maken van 5 succeskenmerken en 17 corresponderende eisen brengt focus 

aan in het governance-proces bij het implementeren van een ERP-systeem. Deze focus maakt kennis in de 

praktijk van de grote hoeveelheid KSF overbodig en maakt de onmogelijke opgave om te sturen op een te 

grote set factoren enigszins behapbaar. Het draagt mogelijk bij aan de bewustwording vooraf van 

organisaties over de werkelijke impact van een type PER implementatie en het belang van governance om 

tot succes te komen. Maar het is een nieuw model dat nog verder getoetst moet worden.   

 

Het was niet mogelijk om het onderzoek uit te voeren in de fysieke werkelijkheid. Zoals toegelicht in 

hoofdstuk 3 is het vragen naar de ‘belief structures’ van respondenten over de fysieke werkelijkheid tijdens 

de implementatie een valide aanpak. Er zijn bijna geen vragen met grote uitschieters. En waar dat wel 

speelt is de vraag onderdeel van een groter geheel, waardoor de impact relatief gering is. Door 

respondenten te interviewen is de spreiding verder gereduceerd. Hiermee toont het empirisch onderzoek 

aan dat de vragenlijst meet wat het moet meten, namelijk dat stakeholders een uitspraak kunnen doen 

over zowel ERP-implementatiesucces als over de stuurelementen in de veranderaanpak. 

 

5.3. Aanbevelingen  

De waarde van de vijf succeskenmerken en van het normenkader voor de praktijk is dat governance in een 

vroeg stadium van ERP-implementatie vormgegeven kan worden, zodat gericht gestuurd wordt op een 

succesvolle implementatie. Hoe meer er voor aanvang van de implementatie en tijdens de implementatie 

wordt voldaan aan het normenkader, hoe groter de kans op een succesvolle implementatie.  

 

De vragen over cultuur (4a t/m 4v) kunnen in de praktijk ingezet worden om een beeld te krijgen over wat 

in de cultuur de grootste belemmeringen zijn voor het succes van de ERP-implementatie. Vervolgens kan 

hierop worden bijgestuurd.  
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Nader wetenschappelijk onderzoek kan inzicht geven of het patroon in figuur 6 op toeval berust of dat het 

fenomeen breder voorkomt, bijvoorbeeld als gedrag dat exemplarisch is binnen de branche kinderopvang. 

Dat geeft antwoord op de vraag of bepaald gedrag sterker in de bestaande organisatiecultuur verankerd is 

en daardoor mogelijk lastiger te veranderen. 

Het kan van toegevoegde waarde zijn om verder wetenschappelijk onderzoek naar het normenkader toe 

te spitsen op eisen op de sturing op het techno- en sociosysteem in verschillende fasen gedurende de hele 

periode van voorbereiding, overgang en optimalisatie van processen en ERP-systeem. ERP-implementatie 

wordt gezien als één van meerdere fases in de levenscyclus van een ERP-systeem. De scope van dit 

onderzoek is de fase nadat een ERP-systeem is gekozen tot het moment dat het systeem gereed is om 

uitgerold te worden richting de eindgebruikers. Het onderzoek laat zien dat deze ERP-implementaties als 

een zeer grote verandering worden beleefd die bij deze casusorganisaties niet voor de geplande go-live 

datum voltooid is.  

 

Aansluitend hierop kan onderzocht worden of het normenkader ook ingezet kan worden voor het 

begeleiden van veranderprocessen rondom de upgrade van een bestaand ERP-systeem. Barth & Koch 

(2019) wijzen op het onderzoek van Olson en Zhao uit 2006, die stellen dat elke drie jaar een grote ERP 

upgrade nodig is om een soepel lopend systeem te garanderen. Ook dan zal een juiste sturing op de 

verandering cruciaal zijn voor succes. 

 

Vanuit de onderzochte literatuur is er geen aanleiding om de ene norm in het normenkader zwaarder te 

laten wegen dan een andere norm. Dit zou in vervolgonderzoek verder uitgediept kunnen worden om meer 

zicht te krijgen op de invloed van elke norm. 
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Bijlage 1.  Uitvoering literatuuronderzoek 
 

Voor het literatuuronderzoek zijn zoekopdrachten geformuleerd in de OU-bibliotheek en criteria ingevoerd 
voor openbare, peer reviewed publicaties met voorkeur voor recente publicaties (< 5 jaar, max 10 jaar).  

zoekterm Resultaten bibliotheek OU  
10 jaar  

Resultaten bibliotheek OU  
5 jaar 

Enterprise resource planning 8.515 4.434 
ERP implementation 2.296 1.144 
Governance 304.057 179.984 
IT governance 296.675 176.130 
ERP implementation success 704 326 

 
Naast enkele zoektermen zijn combinaties van zoektermen geformuleerd. De literatuurlijsten van 
relevante artikelen zijn gebruikt als belangrijke aanvullende bron. Daar waar weinig resultaten waren of 
een afgeleid artikel niet beschikbaar was vanuit de OU-bibliotheek is de titel gezocht via Google Scholar. 
Daar waar het aantal resultaten hoog was is gefilterd op de vakgebieden ‘computer science’ en/of 
‘business’. 
 

 

‘ERP’ AND 
‘implemen-
tation’ 

‘ERP 
implement
ation’ AND 
‘success’ 

‘ERP’ AND 
‘governance’  

‘socio-
technical’ 
AND 
‘gover-
nance’ 

‘Enterprise 
resource 
planning’ AND 
‘success’ 

‘Enterprise 
resource 
planning’ AND 
‘implementatio
n’ 

criterium 
periode 2010-
2021 

1.161 651 171 79 785 1.165 

criterium 
periode 2015-
2021 

524 301 91 60 369 520 

Aantal abstract 
gelezen OU 

19 10 12 4 9 13 

Aantal abstract 
gelezen Google 
Scholar 

3 - - - - - 

Aantal gelezen 
artikelen 

7 
 

3 5 2 4 3 

Aantal uit 
literatuurlijsten* 

1  1    

Gebruikt voor 
theoretisch 

kader 

Ruivo, et 
al. (2014); 
Khanna & 

Desai (2017); 
Haddara & 

Moen (2017); 
Meissonier & 
Houze (2010) 

Carvalho 
& Guerrini 

(2017) 

Govindaraju et al. 
(2018).; Al-Sabri et 
al. (2018); Wang & 

Chen (2006); 
Rubino, & Vitolla 

(2014). 

Elbanna, 
A.R. (2007) 

 

Xulu & 
Suknunan 

(2020) 

Jagoda & 
Samaranayaki 

(2017) 

 
*De volgende artikelen zijn ontvangen van de afstudeerbegeleider: 
- Elhasnaoui (2021) 
- Hsiao & Ormerod (1998) 
- Muntslag (2001) 
- Schimmel (2007) 
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- Schimmel & Muntslag (2009) 
- Schniederjans & Yadav (2013) 
 
Deelvraag 1 Criteria voor ERP-implementatiesucces en hoe te meten 
Na het formuleren van de deelvragen volgde literatuuronderzoek naar de succescriteria voor ERP-
implementatie als antwoord op de eerste deelvraag. Een combinatie van de volgende zoektermen is 
gebruikt: Enterprise Resource Planning, ERP, implementation, critical success factor, CSF. Dit leverde erg 
veel resultaten op. In een tweede zoekronde is daarom gezocht naar literatuur reviews en is gezocht met 
een combinatie ‘change management’ en is gefilterd de vakgebieden ‘business’ en ‘computer science’.  
 

 

‘ERP’ AND 
‘Critical 
Success 
Factors’ 
AND 
‘change 
management
’ 

‘ERP’ AND ‘Critical Success 
Factors’ 
 

‘ERP’ AND 
‘organizati
onal 
change’ 

‘ERP’ AND 
‘stake-holder 
manage-ment’ 

‘ERP’ AND 
‘projectmanagement’ 

criterium 
periode 2010-
2021 

15 57 46 80 97 

criterium 
periode 2015-
2021 

- - - - 56 

Aantal abstract 
gelezen OU 

7 20 3 4 7 

Aantal abstract 
gelezen Google 
Scholar 

- - - - - 

Aantal gelezen 
artikelen 

2 11 0 0 3 

Aantal uit 
literatuurlijsten 

    1 

Gebruikt voor 
theoretisch 
kader 

Park (2018) Ram & Corkindale (2014); 
Barth & Koch (2019); Ali & 
Miller (2017); Jenko & 
Roblek (2016); Maddison 
Warren (2016); Cyrus et al. 
(2018) 

  Badewi et al. (2018);  
Badewi & Shehab 
(2016); Jayawickrama 
et al. (2014); Young et 
al. (2020) 

 
 
Deelvraag 2 en 3 ERP-implementaties bezien vanuit governance en eisen voor een normenkader 
In een volgende zoekcyclus is gezocht op zoekwoorden die volgden uit wat essentieel bleek in de 
governance voor succes bij ERP-implementaties om zo het normenkader verder te ontwikkelen.  
Omdat governance een breed begrip is en ERP-implementatie vraagt om een geïntegreerde 
veranderaanpak, is gekozen voor de term ‘integration governance’ wat een hoog resultaat gaf van 
relevante artikelen.  
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‘integratio
n 
governanc
e’ 

‘governanc
e’ AND 
‘organizati
onal 
change’ 

‘gover-
nance’ AND 
‘change 
manage-
ment’ 

‘gover-
nance’ AND 
‘projectma
nagament’ 

‘gover-
nance’ AND 
‘Enterprise 
resource 
planning’ 
AND 
‘change 
manage-
ment’ 

‘gover-
nance’ AND 
‘Enterprise 
resource 
planning’ 
AND 
‘project 
manage-
ment’ 

‘gover-
nance’ AND 
‘Enterprise 
resource 
planning’ 
AND ‘stake-
holder 
manage-
ment’ 

criterium 
periode 2011-
2021 

981   - 10 3  

criterium 
periode 2016-
2021 

691 354 1347 605   6 

Aantal abstract 
gelezen OU 

14 3 9 7 2 0 1 

Aantal abstract 
gelezen Google 
Scholar 

       

Aantal gelezen 
artikelen 

5  1 2 0  0 

Gebruikt voor 
theoretisch 
kader 

Kahkonen 
et al. 
(2017); 
Huygh & De 
Haes 
(2019) 

 0 Musawir et 
al (2016) 
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Bijlage 2. Overzicht van figuren en tabellen 
 
 

Figuur 1. Marktontwikkelingen ERP software en consultancy     4 

Figuur 2. Model ketensturing        8 

Figuur 3. The role of cybernetics in Single Loop and Double Loop Learning   14 

Figuur 4. Mogelijke uitkomsten governance en ERP-implementatiesucces    21 

Figuur 5. Model, theoretisch kader en vraagnummers     24 

Figuur 6. Uitkomsten collectief gedrag       30 

Figuur 7. Grafische weergave van de percentuele score van compliance aan   32 

                 het normenkader en implementatiesucces      

 

 

Tabel 1.   Vijf kenmerken voor ERP-implementatiesucces en de wijze van meten  9 

Tabel 2.   Vier governancemechanismen in de relatie leverancier/consultant  16 

Tabel 3.   Onderzoeksaanpak        18 

Tabel 4.   Labeling score mate van compliance aan het normenkader   20 

Tabel 5.   Labeling score mate van implementatiesucces     20 

Tabel 6.   Omgaan met spreiding         2? 

Tabel 7.   Conclusie governance in relatie tot ERP-implementatiesucces   2? 

Tabel 8.   Overzicht casusorganisaties       22 

Tabel 9.   Operationaliseren van norm naar onderzoeksvraag    26 

Tabel 10. Uitkomsten gestructureerde vragenlijst over normenkader   27 

Tabel 11. Uitkomsten gestructureerde vragenlijst over succeskenmerken   28 

Tabel 12. Codering vragen normenkader (X) en vragen succeskenmerken (Y)  29 

Tabel 13. Uitkomst X1 t/m X5 vergeleken met Y1 t/m Y5     29 

Tabel 14. Spreiding antwoorden op vraag 7 normenkader     30 
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Bijlage 3. Impact ERP-implementatie op collectieve gedragingen, attitudes en cognities 

 

Uit: Schimmel (2007) blz 181 en 182, betreft type PER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranderkundige interventies bij ERP-implementaties: Veranderen als collectief leerproces

181

Kenmerk 
ERP-technologie: 

Verandercomponent
‘Kennis’ (welke collectief 
gedeelde inzichten moeten 
verworven worden?)

Verandercomponent
‘Attitudes’ (welke 
houdingen moeten 
veranderen?)

Verandercomponent
‘Gedrag’ (welke type 
gedrag is gewenst om 
veranderingen te laten 
beklijven?)

1. Eenmalig 
vastleggen & 
hergebruik van 
gegevens, 
professionalise-
ring.

Oud: Inconsistente data, 
interpretatiefouten, 
arbeidsintensief.
Nieuw: Consistente data, 
geen interpretatiefouten, 
arbeidsextensief.

Oud: Waarderen rol 
‘brandjes blussen’.
Nieuw: Waarderen 
mogelijkheden om 
professionaliteit te 
vergroten.

Oud: Omarmen  
‘regelmaatkennis’.
Nieuw: Omarmen
‘maatregelkennis’.

2. Online 
verwerking van 
transacties.

Oud: Batchverwerking, 
wachttijden, fouten 
‘onzichtbaar’;
Nieuw: Real time 
verwerking, fouten direct 
zichtbaar.

Oud: Fouten camoufleren.
Nieuw: Fouten melden en 
bespreekbaar maken, 
tolerant zijn t.a.v. fouten.

Oud: Inbouwen procedu-
rele ‘checks’ om fouten te 
detecteren.
Nieuw: Zorgdragen voor 
‘quality at the source’.

3. Transparantie 
m.b.t. efficiency 
& productiviteit.

Oud: Productiviteitscijfers 
onzichtbaar & onvergelijk-
baar;
Nieuw: Productiviteits-
cijfers zichtbaar & 
onderling vergelijkbaar.

Oud: Afschermen eigen 
werkterrein, aangaan 
inspanningsverplichtingen.
Nieuw: Openheid, 
aangaan resultaatverplich-
tingen.

Oud: Verhullen relatie 
bereikte resultaten en 
daarvoor geleverde 
inspanningen.
Nieuw: Transparantie in 
doel-middelen-relaties 
betrachten.

4. Afdwingbaar-
heid van een 
voorgeschreven 
procesgang.

Oud: Losse koppeling van 
processen in end-to-end 
procesketen;
Nieuw: Strakke koppeling 
van processen in 
end-to-end procesketen.

Oud: Waarderen  
bestaande controle 
opzetten, geënt op veel 
handmatige controles.
Nieuw: Waarderen nieuwe 
Controle-opzetten, geënt 
op geautomatiseerde 
controles & risicobenade-
ring.

Oud: Zaken ‘dicht 
timmeren’ m.b.v. 
regelgeving.
Nieuw: Vertrouwen tonen 
in zelf reinigend vermogen 
ERP-systeem.

5. Besturing op 
ketenniveau, 
systeem-
oriëntatie.

Oud: Scope beheersing = 
eigen afdeling (organise-
ren = ‘aanpassen v.d. 
hark’);
Nieuw: Scope beheersing = 
end-to-end procesketen 
(organiseren = oriëntatie 
op beheersing transacties 
in end-to-end proceske-
ten).

Oud: Verkokering, eigen 
belang eerst.
Nieuw: Ontzuiling, 
ketenbelang eerst.

Oud: Anderen niet 
aanspreken op hun 
verantwoordelijkheden 
(oriëntatie op wensen 
superieuren).
Nieuw: Elkaar aanspreken 
op bijdrage aan 
gemeenschappelijk 
resultaat (oriëntatie op 
wensen klanten).

6. Besturing op 
ketenniveau, 
reduceren van 
slack (redundan-
tie, buffers, 
speling etc).

Oud: ‘Slack’ is nood-
zakelijk om onafhankelijk 
te kunnen opereren.
Nieuw: ‘Slack’ wordt 
overbodig bij introductie 
ketenbesturing.

Oud: Verantwoordelijkheid 
voelen voor functioneren 
eigen afdeling.
Nieuw: Verantwoordelijk-
heid voelen voor 
procesketen als geheel.

Oud: Terugtrekking op 
eigen werkgebied.
Nieuw: Overname 
werkzaamheden van 
anderen in keten bij 
stagnaties.
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7. Besturing op 
ketenniveau, 
outputsturing.

Oud: Incongruente 
financiële en logistieke 
besturingsmodellen
(input versus outputstu-
ring).
Nieuw: Congruentie tussen 
financiële en logistieke 
besturingsmodellen.

Oud: Beheersings-
problemen in perspectief 
functionele deelbelangen.
Nieuw: Beheersings-
problemen in perspectief 
integraliteit.

Oud: Vasthouden aan 
bestaande beheersings-
modellen.
Nieuw: Loslaten bestaande 
beheersingsmodellen.

8. Herinrichting 
op ketenniveau, 
‘best practices’.

Oud: Geen kennis m.b.t. 
‘best practices’ ERP-
technologie aanwezig.
Nieuw: Kennis m.b.t. ‘best 
practices’ ERP-technologie 
aanwezig.

Oud: Waarderen 
‘regelmaatkennis’.
Nieuw: Waarderen 
‘maatregelkennis’.

Oud: Vasthouden aan 
bestaande werkwijzen.
Nieuw: Onderzoeken  
voordelen nieuwe werk- 
wijzen.

9. Gebruik 
ERP-technologie 
als ‘enabler’.

Oud: IV/ICT-wereld en 
BV-wereld zijn strikt te 
scheiden.
Nieuw: Kennis van 
specifieke mogelijkheden 
& beperkingen ERP-
technologie is nodig om 
BV te verbeteren.

Oud: ICT als ‘recept voor 
ellende’.
Nieuw: ICT als ‘enabler’.

Oud: Afwachten totdat 
het mis gaat.
Nieuw: Preciseren 
‘enabling rol’, 
formulerende aanvullende 
maatregelen om business 
benefits te incasseren.

10. Standaardisa-
tie over 
meerdere 
business units.

Oud: Standaardisatie 
verhindert vergroten eigen 
effectiviteit.
Nieuw: Standaardisatie 
leidt tot meer 
interoperabiliteit.

Oud: Benadrukken 
uniciteit eigen bedrijfson-
derdeel.
Nieuw: Benadrukken  
gemeenschappelijke 
delers.

Oud: Verschillen 
opzoeken.
Nieuw: Overeenkomsten 
zoeken.

11. Gebruik 
ERP-technologie 
om reeds 
opgelegde 
personele  
reductie te 
realiseren.

Oud: Topdown 
reorganiseren o.b.v. 
opgelegde taakstelling 
m.b.t. personele reducties.
Nieuw: Bottom up 
reorganiseren o.b.v. 
mogelijkheden nieuwe 
technologie.

Oud: ‘Implementatie van 
nieuwe technologie leidt 
tot personele reducties’.
Nieuw: ‘Implementatie van 
nieuwe technologie is 
nodig om personele 
reducties te 
accommoderen’.

Oud: Reactieve 
benadering, bieden 
weerstand, barrières 
opwerpen.
Nieuw: Proactieve 
benadering, zoeken naar 
mogelijkheden.

Tabel 6.2b: Overzicht impact ERP- en implementatiekenmerken op collectieve gedragingen, 
attitudes & cognities.

6.3 Verdieping analyse:Nadere analyse veranderkundige barrières in 

BAM- en BVA-case.

In hoofdstuk 3 werd beargumenteerd dat, om effectief te kunnen veranderen, 

het noodzakelijk is dat alle ketenparticipanten beschikken over een collectief 

gemeenschappelijk beeld ten aanzien van het functioneren van de procesketen. 
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Bijlage 4.  Normenkader met theoretisch kader 

 

Stuurt op 
succes-

kenmerk 
norm 

Normenkader                                       
Het governance-proces …..

Randvoor-
waarde 
Schnieder-
jans & Yadav 
(2013)

Literatuur

1 1
Zorgt voor het beschikbaar stellen van 
voldoende tijd en middelen voor de 
uitvoering van de implementatie.

Maddison Warren (2016); Badewi 
& Shehab (2016); Musawir et al. 
(2019)

2 2

Stuurt op support van het topmanagement, 
waaronder het hiërarchische niveau wordt 
verstaan waarin alle belangen van de end-to-
end procesketen samenkomen.

4 Madison Warren (2016), Khanna 
& Desai (2017)

2 3

Stuurt op de realisatie van een door de top 
goedgekeurde business case waarin de 
beoogde resultaten concreet zijn gemaakt in 
termen van: projectdoelen, strategische 
doelen, support van stakeholders, 
cultuurverandering, kwaliteit van het ERP-
systeem. Deze business case vormt de basis 
van de veranderaanpak.

Musawir et al., 2016; Khanna & 
Desai, 2017; Ali & Miller, 2017; 
Badewi et al., 2018

2 4
Stuurt op het delen van realistische 
verwachtingen over het ERP-systeem.

Xulu & Suknunan (2020)

2 5
Controleert het evenwicht in de realisatie 
van alle vijf succeskenmerken en stuurt zo 
nodig bij.

Kähkönen et al. (2017); Park 
(2018)

2 6
Prioriteert in een vroeg stadium de fit tussen 
ERP-systeem, organisatiebehoeften en 
gebruikersbehoeften. 

2
Meissonier & Houze (2010), 
Khanna & Desai (2017); Cyrus et 
al. (2018)

2 7
Stuurt op het vermijden van 
maatwerkaanpassingen in het ERP-systeem 
ten opzichte van processen

Madison Warren (2016), Cyrus et 
al. (2018)

3 8

Is zodanig ingericht dat alle stakeholders 
vanuit de end-to-end procesketen met 
hindermacht deel uitmaken van 
besluitvormingsorganen.

Benjamin & Levinson (1993); 
Schimmel (2007)

3 9
Stuurt op communicatie over de noodzaak 
van de verandering.

5 Kähkönen et al. (2017)

4 10
Stuurt vanaf een vroeg stadium op het 
ontwikkelen van nieuwe collectieve 
gedragingen.

3

Schimmel (2007); Elbanna (2007); 
Badewi & Shehab (2016); 
Carvalho & Guerinni (2017); Park 
(2018)

4 11

Fungeert als een regelkring bestaande uit: 
een norm, een vergelijkingsmechanisme, 
feedback, een correctiemechanisme en -igv 
double-loop-learning aangevuld met een 
evaluatiemechanisme en een 
herkalibratiemechanisme. 

Schimmel & Muntslag (2009)

4 12
Stuurt op voorbeeldgedrag van 
leidinggevenden.

Schimmel (2007); Elbanna (2007)
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5 13
Verifieert in een vroeg stadium of de IT-
organisatie in staat is om de ERP-
implementatie uit te voeren.

1 Schniederjans en Yadav (2013) 

5 14
Stuurt op onderlinge kennisoverdracht tussen 
organisatie, leverancier en consultant in alle 
fasen.

Carvalho & Guerrini (2017)

5 15

Evalueert de relatie met de leverancier en 
consultant gedurende alle fasen op het 
evenwicht tussen de mechanismen expliciet 
contract, impliciet contract, reputatie en 
vertrouwen.

6 Wang & Chen (2006)

5 16
Stuurt op training en opleiding door alle fasen 
heen.

Jagoda & Samaranayake (2016); 
Carvalho & Guerrini (2017)

5 17
Richt na go-live een structuur in voor het 
waarborgen van het blijvend goed gebruik van 
het ERP-systeem.

Ali & Miller (2017), Khanna & 
Desai (2017), Carvalho & Guerrini 
(2017)
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Bijlage 5.  Interview vragen 
 

 

Interview vragen
Datum:
Respondent:
Organisatie: A/B

1 Algemene gegevens
Welke functie vervult u binnen de organisatie? Kruis aan

1 (assistent) coordinator of manager

2 financien

3 Kindplanning

4 Communicatie

5 Personeelsplanning/HR

6 IT

7 (Functioneel) aplicatiebeheerder

8 Projectmanagement

9 Directie/Managementteam

10 Gastouderopvang

11 Extern consultant

2 Sturing op het implementatieproces
a Is er gestuurd op evenwicht in het realiseren van alle vijf  

succeskenmerken: projectdoelen, strategische doelen, 

support van stakeholders, cultuurverandering, kwaliteit 

van het ERP-systeem?

ja/nee

Kunt u dit toelichten?

b Tijdens de implementatie waren de bestaande 

bedrijfsprocessen leidend en werd maatwerk  geleverd 

om aan de gebruikersbehoeften te voldoen

Dit onderdeel bestaat uit 2 
combinaties van stellingen, 
geef een score van 1 (meest 
linkse) -5 (meest rechtse). 

Het ERP-systeem werkte als facilitator om inzicht te 

krijgen in de gebruikersbehoeften en de bestaande 

processen aan te passen aan de mogelijkheden van 

het systeem

Kunt u dit toelichten?

c In welke mate denkt u dat de aansturing van het project 

invloed had op het succes van de implementatie? Kunt u 

dit toelichten?

score 1 (laag) -5 (hoog)

3 Succes ERP-implementatie
a Kan het veranderproces als succesvol worden 

beschouwd?

ja/nee

b Is de implementatie binnen de vooraf afgesproken tijd 

opgeleverd?

ja/nee

c Neg: Hoe kwam het dat de implementatie niet binnen de 

gestelde tijd was afgerond? Pos: Hoe is ervoor gezorgd 

dat de implementatie binnen de gestelde tijd is afgerond?

4 Gedrag
a Is er gestuurd op verandering van collectief gedrag? ja/nee

b Pos: Hoe kreeg de organisatie het gewenste collectieve 

gedrag voor elkaar? Neg: Hoe komt het dat het 

veranderen van collectieve gedrag niet is gelukt?

c In onze organisatie is er sprake van terugtrekking op 

eigen werkgebied.

Dit onderdeel bestaat uit 2 
combinaties van stellingen, 
geef een score van 1 (meest 
linkse) -5 (meest rechtse). 

In onze organisatie helpen we elkaar bij stagnaties.

d is het voor de gebruiker helder welk gedrag van hen 

gevraagd wordt na de implementatie van het systeem?

ja/nee

Dankuwel voor uw deelname aan het interview
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Bijlage 6. Interviewsamenvatting casusorganisatie A  
 

In casusorganisatie A zijn de volgende personen geïnterviewd: 

20220419-Eindgebruiker  

20220422-IT  

20220503-MT  

 

Sturing op het implementatieproces 

Voorafgaand aan het implementatieproject zijn projectdoelstellingen geformuleerd gebaseerd op het 

businessplan. Deze sloten aan bij de organisatiedoelstellingen. De projectdoelstellingen hadden betrekking 

op tijd, geld, kwaliteit en doorlooptijd. Hierop is gestuurd op basis van de vragen ‘waar staan we, wat zijn 

risico’s’.  

Er is met name in het begin gestuurd op evenwicht in het realiseren van de vijf succeskenmerken. Naarmate 

de implementatie vorderde werd het moeilijker om dit evenwicht te bewaren. De sturing op support van 

stakeholders en op de cultuurverandering is onderbelicht geweest. Er is wel geprobeerd om iedereen mee 

te krijgen, maar op enig moment is besloten een groep ‘te laten zwemmen’. 

De organisatie was zich ervan bewust dat er niet voor iedereen maatwerk mogelijk was. In het voortraject 

zijn soms dingen verteld die achteraf niet kunnen en dan worden verwachtingen geschept dat er maatwerk 

komt. Men zag het als een uitdaging om niet gestuurd te worden door individuele klantvragen. Er werd 

redelijk gestuurd op het vermijden van maatwerk vanuit het projectmanagement, ook als hadden 

medewerkers graag meer maatwerk gewild. 

De wijze van aansturing van het project had in vrij hoge tot hoge mate invloed op het succes van de 

implementatie. In positieve zin doordat er redelijk strak gestuurd werd op de gemaakte afspraken. Ook 

dankzij de business change manager die over verschillende afdelingen ging. Collectief was goed, de 

samenwerking was goed en hoe dingen te bereiken. In negatieve zin doordat er met de livegang bewust is 

gekozen het fout te laten lopen bij een afdeling.  

 

Succes ERP-implementatie 

De implementatie is niet -volledig- als succesvol te beschouwen en slechts deels binnen de afgesproken 

tijd opgeleverd. Een van de afdelingen was niet in staat de implementatie op de juiste manier vorm te 

geven. IT ziet de vertraging als een ‘verdeling op basis van prioriteiten’. De rest van de organisatie is op tijd 

live gegaan en door strakke sturing is dat redelijk goed gelukt. De basis is gelegd. Het veranderproces moet 

nu gaan plaatsvinden. 
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Gedrag 

Er is niet gestuurd op verandering van collectief gedrag tijdens de implementatie. De opvatting wordt 

uitgesproken dat het systeem een ondersteuning is en de corebusiness bestaat uit het werken met de 

kinderen. Het project is aangepakt zoals men gewend was. Het systeem heeft een backoffice en een 

frontoffice en er is niet gekeken naar de interactie daartussen. De eigen werkzaamheden en processen 

bestonden al. Een verandering in gedrag die wel heeft plaatsgevonden is dat er meer de samenwerking 

wordt opgezocht en proces georiënteerd wordt gewerkt. Er is nu één systeem in plaats van twee. 

Superusers en ambassadeurs fungeerden als doorgeefluik tussen de projectgroep en de locaties waar de 

veranderingen plaatsvonden.  

Het is voor eindgebruikers redelijk helder welk gedrag van hen gevraagd wordt na de implementatie van 

het systeem. Dat is na de implementatie opgepakt om dit te vertellen en het op papier te krijgen. Dit is 

gecommuniceerd via mail en daarmee afhankelijk van hoe aandachtig deze is gelezen.  

 

  



Open Universiteit, AF BPMIT, Charlotte Dunlop, versie juni 2022  55  

 

 

Bijlage 7. Interviewsamenvatting casusorganisatie B  
 

In casusorganisatie B zijn de volgende personen geïnterviewd: 

20220422-IT  

20220419-Management   

20220505-Management    

20220519-Eindgebruiker    

 

Sturing op het implementatieproces 

Voorafgaand aan het implementatieproject zijn op hoofdlijnen projectdoelstellingen geformuleerd. 

Onderling was er spraakverwarring over wat er onder bepaalde functionaliteiten verstaan werd. Ook was 

niet duidelijk wanneer de implementatiefase was afgerond en overging in de fase van doorontwikkelen. 

De intentie was om te sturen op evenwicht tussen de vijf succeskenmerken. Er is gestuurd op allemaal, 

maar niet in gelijke mate en niet voldoende. Er is te weinig aandacht geweest voor cultuurverandering. De 

kwaliteit van het systeem liep achter wat de focus legde op bijsturen. Het bewustzijn om te veranderen 

was groot in de organisatie, maar gebruikers raakten lamgeslagen toen de software niet deed wat ervan 

verwacht werd.  

 

Er moest voor een specifieke afdeling maatwerk worden geleverd. Twee geïnterviewden geven aan dat de 

bestaande bedrijfsprocessen leidend waren en er maatwerk werd geleverd om aan de 

gebruikersbehoeften te voldoen (1). Later in het traject zijn bepaalde processen aangepast aan het systeem 

omdat het niet anders kon. Twee geïnterviewden vinden dat de bedrijfsprocessen van B voornamelijk zijn 

aangepast aan de mogelijkheden van het systeem (4/5). Maar over het geheel genomen was het moeilijk 

om maatwerk te vermijden. De extern consultant meent dat B niet open stond voor andere visies. Er is veel 

‘gesteggel’ geweest over maatwerk. 

De aansturing op het project had een hoge mate van invloed op het succes van de implementatie. Vooraf 

was niet helder waar men naartoe wilde. Dit heeft het proces beïnvloed.  

Een manager merkt op dat communicatie belangrijk is en eindgebruikers soms praktische informatie 

misten. Ook was er een verschil in aansturing tussen de managers. Hierover hadden intern betere 

afspraken gemaakt kunnen worden. De relatie klant-leverancier liep stroef doordat de software problemen 

gaf (facturen, jaaropgave) en veranderde van gelijkwaardige gesprekspartners naar “jullie (leverancier) 

moeten dit oplossen”. De verwachting was dat de leverancier een projectleider zou inzetten die het 

management mee zou nemen in de implementatie. Dat werd niet als zodanig ervaren. De implementatie 

verliep niet heel projectmatig. 
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Succes ERP-implementatie 

De mening is dat de implementatie op dit moment niet als succesvol kan worden beschouwd. De 

implementatie is niet volledig binnen de vooraf afgesproken tijd opgeleverd, doordat een functionaliteit 

niet werkte. Als reden hiervoor wordt opgemerkt dat er maatwerk moest worden geleverd voor een 

afdeling die weigerde te veranderen. Er is ook een vermoeden dat er te weinig capaciteit was vanuit de 

leverancier. 

Een manager twijfelt tussen ja en nee als antwoord. Het systeem staat in de basis, er wordt mee gewerkt, 

maar de functionaliteiten zitten er niet in zoals gehoopt. Nog niet alles wat klaar had moeten zijn was klaar. 

Er zijn punten ter verbetering.  

 

Gedrag 

Er is niet bewust gestuurd op veranderen van collectief gedrag of in elk geval te weinig. De extern 

consultant is van mening dat het oude gedrag werd aangemoedigd. Een manager wijdt dit aan de te krappe 

bezetting door personeelstekort. Een manager en eindgebruiker zijn van mening dat mensen begeleid 

zouden moeten worden door de leverancier. Er mist kennisoverdracht. Het lijkt erop dat leverancier en 

organisatie van elkaar verwachtten dit voor rekening te nemen. Mensen werden zelfstandig 

probleemoplossend en medewerkers opereerden op eilandjes binnen de organisatie. Opvallend was dat 

fouten werden verborgen, oud zeer kwam boven en daar had men het binnen B liever niet over. De 

eindgebruiker heeft een positief gevoel over de cultuur binnen B gericht op je best doen en met elkaar 

samenwerken. Een negatiever gevoel is er dat problemen nog niet allemaal zijn opgelost.  

Het lijkt voor de eindgebruiker niet helder welk gedrag van hen gevraagd wordt na implementatie van het 

ERP-systeem. ‘Je bent samen aan het ontdekken hoe werkt het nu precies’. De beleving is dat hetzelfde 

werk gedaan wordt, maar dan met een ander pakket. Er is geen bewustzijn gegroeid dat de oude systemen 

per proces nu zijn vervangen door een systeem voor de hele keten. Medewerkers hebben een grotere 

verantwoording dan voorheen om zaken goed in de systemen te verwerken. Het geeft nog veel onrust. 
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Bijlage 8. Operationaliseren normenkader naar vragenlijst 

 

Stuurt op 
succes-

kenmerk 
norm 

Normenkader                                       
Het governance-proces …..

Detailniveau van 
meten

Enquêtevraag die de werking 
meet                                                                  
Geef uw mening over de volgende 
stellingen: (tenzij anders ingeleid)

Randvoor-
waarde 
Schnieder-
jans & Yadav 
(2013)

Literatuur

1 1
Zorgt voor het beschikbaar stellen van 
voldoende tijd en middelen voor de 
uitvoering van de implementatie.

1 helemaal mee oneens; 2 
mee oneens; 3 niet eens 
niet oneens; 4 mee eens; 5 
helemaal mee eens

a. De implementatie is binnen de vooraf 
afgesproken tijd afgerond; b. De 
implementatie is binnen het vooraf 
afgesproken budget opgeleverd. 

Maddison Warren (2016); Badewi 
& Shehab (2016); Musawir et al. 
(2019)

2 2

Stuurt op support van het topmanagement, 
waaronder het hiërarchische niveau wordt 
verstaan waarin alle belangen van de end-to-
end procesketen samenkomen.

1 helemaal mee oneens; 2 
mee oneens; 3 niet eens 
niet oneens; 4 mee eens; 5 
helemaal mee eens

De stijl van leidinggeven in de organisatie 
helpt om het veranderproces tot een 
succes te maken. 

4 Madison Warren (2016), Khanna 
& Desai (2017)

2 3

Stuurt op de realisatie van een door de top 
goedgekeurde business case waarin de 
beoogde resultaten concreet zijn gemaakt in 
termen van: projectdoelen, strategische 
doelen, support van stakeholders, 
cultuurverandering, kwaliteit van het ERP-
systeem. Deze business case vormt de basis 
van de veranderaanpak.

1 helemaal mee oneens; 2 
mee oneens; 3 niet eens 
niet oneens; 4 mee eens; 5 
helemaal mee eens

a Aan de basis van het veranderproces ligt 
een helder veranderplan. b Informatie 
over deze eis volgt ook uit de realisatie 
van de vijf succeskenmerken.

Musawir et al., 2016; Khanna & 
Desai, 2017; Ali & Miller, 2017; 
Badewi et al., 2018

2 4
Stuurt op het delen van realistische 
verwachtingen over het ERP-systeem.

1 helemaal mee oneens; 2 
mee oneens; 3 niet eens 
niet oneens; 4 mee eens; 5 
helemaal mee eens

Mij was van tevoren bekend wat ik mocht 
verwachten van het ERP-systeem, zowel de 
minpunten als de pluspunten van het 
gekozen ERP-systeem zijn 
gecommuniceerd.

Xulu & Suknunan (2020)

2 5
Controleert het evenwicht in de realisatie 
van alle vijf succeskenmerken en stuurt zo 
nodig bij.

Informatie over deze eis volgt uit het 
evenwicht in de antwoorden op vragen 
over de succeskenmerken. 

Kähkönen et al. (2017); Park 
(2018)

2 6
Prioriteert in een vroeg stadium de fit tussen 
ERP-systeem, organisatiebehoeften en 
gebruikersbehoeften. 

1 helemaal mee oneens; 2 
mee oneens; 3 niet eens 
niet oneens; 4 mee eens; 5 
helemaal mee eens

Er is veel aandacht geweest voor het helder 
krijgen van alle gebruikersbehoeften en het 
prioriteren hiervan over de afdelingen 
heen.

2
Meissonier & Houze (2010), 
Khanna & Desai (2017); Cyrus et 
al. (2018)

2 7
Stuurt op het vermijden van 
maatwerkaanpassingen in het ERP-systeem 
ten opzichte van processen

semantische differentiaal: 
positie b is optimaal 

Tijdens de implementatie waren de 
bestaande bedrijfsprocessen leidend en 
werd maatwerk binnen het nieuwe ERP-
systeem geleverd om aan de 
gebruikersbehoeften te voldoen (a) - versus- 
Het nieuwe ERP-systeem werkte als 
facilitator om inzicht te krijgen in de 
gebruikersbehoeften en de bestaande 
processen aan te passen aan de 
mogelijkheden van het ERP-systeem (b)

Madison Warren (2016), Cyrus et 
al. (2018)

3 8

Is zodanig ingericht dat alle stakeholders 
vanuit de end-to-end procesketen met 
hindermacht deel uitmaken van 
besluitvormingsorganen.

Deze eis wordt afgedekt door 
succeskenmerk 3: Alle belanghebbenden 
die het succes van de implementatie 
kunnen beïnvloedden voelen zich 
betrokken en steunen het veranderproces. 

Benjamin & Levinson (1993); 
Schimmel (2007)

3 9
Stuurt op communicatie over de noodzaak 
van de verandering.

1 helemaal mee oneens; 2 
mee oneens; 3 niet eens 
niet oneens; 4 mee eens; 5 
helemaal mee eens

De noodzaak om te veranderen is mij duidelijk. 5 Kähkönen et al. (2017)

4 10
Stuurt vanaf een vroeg stadium op het 
ontwikkelen van nieuwe collectieve 
gedragingen.

1 helemaal mee oneens; 2 
mee oneens; 3 niet eens 
niet oneens; 4 mee eens; 5 
helemaal mee eens

Deze eis wordt afgeleid door de 
antwoorden op het onderdeel Gedrag in 
de vragenlijst. 

3

Schimmel (2007); Elbanna (2007); 
Badewi & Shehab (2016); 
Carvalho & Guerinni (2017); Park 
(2018)

4 11

Fungeert als een regelkring bestaande uit: 
een norm, een vergelijkingsmechanisme, 
feedback, een correctiemechanisme en -igv 
double-loop-learning aangevuld met een 
evaluatiemechanisme en een 
herkalibratiemechanisme. 

1 helemaal mee oneens; 2 
mee oneens; 3 niet eens 
niet oneens; 4 mee eens; 5 
helemaal mee eens

De werking van de regelkring wordt 
getoetst door de uitkomst op het 
onderdeel Gedrag.

Schimmel & Muntslag (2009)

4 12
Stuurt op voorbeeldgedrag van 
leidinggevenden.

1 helemaal mee oneens; 2 
mee oneens; 3 niet eens 
niet oneens; 4 mee eens; 5 
helemaal mee eens

De top van de organisatie laat gedrag zien 
dat in lijn is met de verandering die met 
het ERP-systeem beoogd wordt.

Schimmel (2007); Elbanna (2007)

5 13
Verifieert in een vroeg stadium of de IT-
organisatie in staat is om de ERP-
implementatie uit te voeren.

1 helemaal mee oneens; 2 
mee oneens; 3 niet eens 
niet oneens; 4 mee eens; 5 
helemaal mee eens

a. Ik beschik over voldoende kennis en 
ervaring om het veranderproces tot een 
succes te maken. (onderzoeken op functies 
IT-organisatie)

1 Schniederjans en Yadav (2013) 

5 14
Stuurt op onderlinge kennisoverdracht tussen 
organisatie, leverancier en consultant in alle 
fasen.

1 helemaal mee oneens; 2 
mee oneens; 3 niet eens 
niet oneens; 4 mee eens; 5 
helemaal mee eens

Na het vertrek van leverancier/consultant 
is er voldoende kennis binnen de 
organisatie om het gebruik van het ERP-
systeem effectief te gebruiken.

Carvalho & Guerrini (2017)

5 15

Evalueert de relatie met de leverancier en 
consultant gedurende alle fasen op het 
evenwicht tussen de mechanismen expliciet 
contract, impliciet contract, reputatie en 
vertrouwen.

semantische differentiaal 
(let op: middenpositie 
geeft evenwicht aan!)

De samenwerking tussen organisatie en 
leverancier/consultant is vastgelegd in 
harde contractuele afspraken. (a) - versus- 
De samenwerking tussen organisatie en 
leverancier/consultant is voornamelijk 
gebaseerd op reputatie en vertrouwen. (b)

6 Wang & Chen (2006)

5 16
Stuurt op training en opleiding door alle fasen 
heen.

1 helemaal mee oneens; 2 
mee oneens; 3 niet eens 
niet oneens; 4 mee eens; 5 
helemaal mee eens

Er is voldoende training en opleiding 
aangeboden om het ERP-systeem goed 
te gebruiken bij mijn dagelijkse 
werkzaamheden.

Jagoda & Samaranayake (2016); 
Carvalho & Guerrini (2017)

5 17
Richt na go-live een structuur in voor het 
waarborgen van het blijvend goed gebruik van 
het ERP-systeem.

Informatie over deze eis komt uit de 
antwoorden op succeskenmerk 5.c, d en e.

Ali & Miller (2017), Khanna & 
Desai (2017), Carvalho & Guerrini 
(2017)
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Bijlage 9. Operationaliseren succeskenmerken naar vragenlijst 
 

 

 Succeskenmerk Detailniveau van meten Enquêtevraag die de werking meet                                                                  
Geef uw mening over de volgende stellingen: (tenzij anders ingeleid)

R
a
n
d
v
o

Literatuur

1 Projectdoelen gerealiseerd
1 helemaal mee oneens; 2 mee 
oneens; 3 niet eens niet oneens; 
4 mee eens; 5 helemaal mee eens

a. De ERP implementatie is binnen de vooraf afgesproken tijd afgerond. b. 
De ERP implementatie is binnen het vooraf afgesproken budget opgeleverd. 
c. Alle vooraf afgesproken functionaliteiten zijn bij de ERP implementatie 
opgeleverd.

Maddison Warren (2016); 
Musawir et al. (2016); Badewi & 
Shehab (2016)

2 Strategische doelstellingen gerealiseerd 
1 helemaal mee oneens; 2 mee 
oneens; 3 niet eens niet oneens; 
4 mee eens; 5 helemaal mee eens

Het ERP systeem draagt bij aan het realiseren van strategische doelen
Musawir et al. (2016); Badewi 
et al. (2018)

3
Support van stakeholders met hindermacht 
verworven 

1 helemaal mee oneens; 2 mee 
oneens; 3 niet eens niet oneens; 
4 mee eens; 5 helemaal mee eens

Alle belanghebbenden die het succes van de ERP implementatie kunnen 
beïnvloeden voelen zich betrokken en steunen het veranderproces.

Benjamin & Levinson (1993); 
Schimmel (2007)

4
Verandering van collectief gedrag (cultuur) 
gerealiseerd

semantische differentiaal: 
positie b is optimaal Stellingen over houding en gedrag volgens Schimmel (2007) Schimmel (2007); 

5
De kwaliteit van het ERP-systeem wordt als 
positief waargenomen

1 helemaal mee oneens; 2 mee 
oneens; 3 niet eens niet oneens; 
4 mee eens; 5 helemaal mee eens

a. De kwaliteit van de informatie in het ERP systeem is voldoende. b. De 
functionaliteiten van het ERP systeem zijn toereikend. c. Er zijn voldoende 
key- en superusers aanwezig die hulp kunnen bieden bij vragen en 
problemen. d. Er is een (interne en/of externe) helpdesk beschikbaar die 
snelle en goede hulp kan bieden bij vragen en problemen. e. Het ERP 
systeem draagt bij aan het optimaliseren van de organisatie.

Ram & Corkindale (2014); 
Madison Warren (2016); Ali & 
Miller (2017); Carvalho & 
Guerinni (2017); Badewi et al. 
(2018).


