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Abstract 
De implementatie van een ERP systeem kan gezien worden als complex, kostbaar en 
tijdrovend. Veel ERP implementatieprojecten worden dan ook niet binnen hun 
oorspronkelijke scope, budget en planning opgeleverd. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat 
de redenen voor het mislukken van deze ERP implementatieprojecten mede verband houden 
met het gebrek aan voldoende aandacht voor verandermanagement en het omgaan met 
weerstand, wat cruciaal is voor het succesvol implementeren van een ERP systeem. Met deze 
studie is onderzoek gedaan naar de meetbaarheid en relatie tussen de aanwezige 
veranderbereidheid binnen een organisatie bij ERP implementatieprojecten van het type 
‘Package Enabled Reengineering’ en de mate waarin dit van invloed is op ERP 
implementatiesucces. Middels literatuuronderzoek is een normenkader ontwikkeld, 
bestaande uit 16 factoren voor veranderbereidheid en vijf definities voor ERP 
implementatiesucces, die in het empirische deel van het onderzoek in de praktijk is getoetst 
bij twee case organisaties. Daarmee heeft dit onderzoek uitgewezen dat veranderbereidheid 
meetbaar is en er aantoonbaar sprake is van een relationeel verband tussen 
veranderbereidheid en ERP implementatiesucces. Geconcludeerd kan worden dat meer 
compliance aan het normenkader leidt tot meer ERP implementatiesucces. Interventies op 
veranderbereidheid en de veranderaanpak op basis van dit normenkader, kan het succes van 
ERP implementatieprojecten op positieve wijze beïnvloeden. 

Sleutelbegrippen 
Enterprise Resource Planning (ERP), veranderbereidheid, organisatieverandering, ERP 
implementatiesucces 
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Samenvatting 
De implementatie van een ERP systeem kan gezien worden als complex, kostbaar en 
tijdrovend. Veel ERP implementatieprojecten worden dan ook niet binnen hun 
oorspronkelijke scope, budget en planning opgeleverd. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat 
de redenen voor het mislukken van deze ERP implementatieprojecten mede verband houden 
met het gebrek aan voldoende aandacht voor verandermanagement en het omgaan met 
weerstand, wat cruciaal is voor het succesvol implementeren van een ERP systeem. Met deze 
studie is onderzoek gedaan naar de meetbaarheid en relatie tot de aanwezige 
veranderbereidheid binnen een organisatie bij ERP implementatieprojecten en de mate 
waarin dit van invloed is op ERP implementatiesucces. Hierbij stond de volgende 
onderzoeksvraag centraal: 
 
“In hoeverre kan veranderbereidheid bij ERP implementaties meetbaar gemaakt worden en 
welke invloed heeft de veranderbereidheid op ERP implementatiesucces?” 
 
Het literatuuronderzoek wijst uit dat veranderbereidheid een positieve gedragsintentie 
betreft voor de mate waarin een medewerker gelooft dat een verandering noodzakelijk, 
haalbaar en wenselijk is en cognitief bereid is om deze te accepteren, te ondersteunen en aan 
te nemen om de huidige situatie te veranderen. Veranderbereidheid kent een vijftal 
elementen die bepalend zijn voor het succes van een organisatieverandering, namelijk de 
overtuigingen, waarden, attitudes, perceptie en intentie van medewerkers ten aanzien van de 
verandering. Met behulp van het DINAMO meetinstrument van Metselaar kan 
veranderbereidheid generiek gemeten worden op basis van vier factoren voor ‘willen’, twee 
factoren voor ‘moeten’ en acht factoren voor ‘kunnen’. Daarnaast zijn er twee ERP specifieke 
factoren voor veranderbereidheid erkend die invloed uitoefenen op ERP 
implementatiesucces. Op basis van deze factoren kan geïnventariseerd worden hoe groot de 
veranderbereidheid van medewerkers is, welke factoren de veranderbereidheid bepalen en 
welke interventies succesvol kunnen bijdragen aan de implementatie van een 
organisatieverandering.  
 
Om ERP implementatiesucces in relatieve mate meetbaar te maken, is deze variabele naar 
aanleiding van het literatuuronderzoek gedefinieerd vanuit een vijftal perspectieven. Dit 
betreffen de projectdoelstellingen, de ERP systeem kwaliteit, een collectieve 
gedragsverandering, de organisatiedoelstellingen en stakeholdersupport. Deze vijf 
perspectieven zijn complementair aan elkaar en worden van even groot belang geacht. Door 
te meten in welke mate aan elk van deze vijf perspectieven wordt voldaan, kan de mate waarin 
sprake is van ERP implementatiesucces vastgesteld worden. Afhankelijk van het type ERP 
implementatie is een andere mate van veranderbereidheid benodigd om ERP 
implementatiesucces te kunnen realiseren. De extremen hierin betreffen enerzijds de ‘IT 
Gerichte Vervanging’ waar in minimale mate veranderbereidheid benodigd is, en anderzijds 
de ‘Package Enabled Reengineering’ waar in maximale mate veranderbereidheid benodigd 
is. Binnen dit onderzoek is de benodigde veranderbereidheid op basis van het type ERP 
implementatie in ogenschouw genomen. Als resultaat van het literatuuronderzoek is een 
normenkader ontwikkeld, bestaande uit 14 factoren voor veranderbereidheid volgens 
DINAMO, twee ERP specifieke factoren en vijf definities voor ERP implementatiesucces. 



iv 
 

Middels het literatuuronderzoek is ten opzichte van de centrale onderzoeksvraag aangetoond 
dat veranderbereidheid meetbaar is. Vervolgens is in het empirisch deel van het onderzoek, 
middels een casestudie, in de praktijk getoetst of er een verband bestaat tussen enerzijds 
compliance ten opzichte van het normenkader en anderzijds het optreden van ERP 
implementatiesucces. Daarbij is ook de meerwaarde van de twee ERP specifieke factoren voor 
veranderbereidheid ten opzichte van DINAMO onderzocht.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd bij twee case organisaties met gelijksoortige kenmerken, waarbij 
een ERP implementatieproject van het type ‘Package Enabled Reengineering’ heeft 
plaatsgevonden met als doel om de bedrijfsprocessen en de besturing ervan over meerdere 
bedrijfsonderdelen heen te verbeteren. Dit resulteerde in een (sterk) veranderende 
werkomgeving, wat maakt dat de impact op medewerkers en hun rollen bij dit type ERP 
implementatie als relatief groot gekenmerkt kan worden. Onder de respondenten is een 
gestructureerde vragenlijst met gesloten antwoorden afgenomen en zijn op basis van de 
verkregen resultaten semigestructureerde diepte-interviews afgenomen om triangulatie te 
waarborgen. De respondenten van beide case organisaties betroffen een representatieve 
vertegenwoordiging van de verschillende type stakeholders binnen de E2E-procesketens. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan aangenomen worden dat er voor beide case 
organisaties in grote mate sprake is van compliance met betrekking tot veranderbereidheid, 
zowel voor het DINAMO model als voor de ERP specifieke factoren. Voor wat betreft het 
gepercipieerde ERP implementatiesucces kan aangenomen worden dat er bij case 
organisatie A in grote mate en bij case organisatie B in gemiddelde mate sprake is van 
gepercipieerd ERP implementatiesucces op basis van de vijf definities.  
 
Uit het empirisch onderzoek is gebleken dat de relatie tussen veranderbereidheid en ERP 
implementatiesucces niet significant verandert als de twee ERP specifieke factoren wel of niet 
toegevoegd worden aan het normenkader. Hoewel geen directe meerwaarde is vast te stellen 
van de twee ERP specifieke factoren ten opzichte van het DINAMO model, toont dit 
onderzoek aan dat met uitsluitend relevante vragen en variabelen veranderbereidheid 
gemeten kan worden om met een redelijke zekerheid uitspraken te kunnen doen over het 
gepercipieerde ERP implementatiesucces. Tot slot kan naar aanleiding van dit onderzoek 
geconcludeerd worden dat wanneer de veranderbereidheid toeneemt, ook het ERP 
implementatiesucces toeneemt. Daarmee is de hypothese “Meer compliance aan het 
normenkader leidt tot meer ERP implementatiesucces” aanvaard en kan gesteld worden dat 
interventies op veranderbereidheid en de veranderaanpak op basis van dit normenkader het 
succes van ERP implementatieprojecten op positieve wijze kan beïnvloeden. 
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Summary 
The implementation of an ERP system can be seen as complex, expensive and time-
consuming. Many ERP implementation projects are therefore not delivered within their 
original scope, budget and planning. Previous studies show that the reasons for the failure of 
these ERP implementation projects are partly related to the lack of sufficient attention to 
change management and dealing with resistance, which is crucial for the successful 
implementation of an ERP system. This study investigates the measurability and relation to 
the willingness to change within an organization in ERP implementation projects and the 
extent to which this influences ERP implementation success. The following research question 
is formulated: 
 
“To what extent can the willingness to change in ERP implementations be made measurable 
and what influence does the willingness to change have on ERP implementation success?” 
 
The literature study indicates that the willingness to change refers to a positive behavioral 
intention to the extent to which an employee believes that a change is necessary, feasible and 
desirable and is cognitively prepared to accept, support and adopt it in order to change the 
current situation. The willingness to change has five elements that determine the success of 
an organizational change, namely the beliefs, values, attitudes, perception and intention of 
employees with regard to the change. Using the DINAMO measuring instrument of Metselaar, 
willingness to change can be measured generically on the basis of four factors for 'want', two 
factors for 'should' and eight factors for 'can'. In addition, two ERP specific factors for 
willingness to change have been recognized that influence ERP implementation success. 
Based on these factors, an inventory can be made of the extent to which employees are willing 
to change, which factors determine the willingness to change and which interventions can 
successfully contribute to the implementation of organizational change. 
 
In order to make ERP implementation success relatively measurable, there’re five perspectives 
defined based on the literature study. This concerns the project objectives, the ERP system 
quality, a collective behavioral change, the organizational objectives and stakeholder support. 
These five perspectives are complementary to each other and are considered of equal 
importance. By measuring the extent to which each of these five perspectives is met, the 
degree of ERP implementation success can be determined. Depending on the type of ERP 
implementation, a different degree of willingness to change is required to achieve ERP 
implementation success. 
 
The extremes are on one hand ‘IT Oriented Replacement’, where a minimum degree of 
willingness to change is required. On the other hand is ‘Package Enabled Reengineering’, 
where a maximum degree of willingness to change is required. Within this study, the required 
willingness to change based on the type of ERP implementation was taken into account. As a 
result of the literature study, a framework has been developed, consisting of 14 factors for 
willingness to change according to DINAMO, two ERP specific factors and five definitions for 
ERP implementation success. 
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The literature study has shown that the willingness to change is measurable. In the empirical 
part of the research, by means of a case study, it was tested in practice whether there is a 
connection between compliance with the framework and the occurrence of ERP 
implementation success. The added value of the two ERP specific factors for willingness to 
change compared to DINAMO was also investigated. 
 
The study was conducted at two case organizations with similar characteristics, in which an 
ERP implementation project of the type 'Package Enabled Reengineering' took place with the 
aim of improving business processes and their management across multiple business units. 
This resulted in a (greatly) changing work environment, which means that the impact on 
employees and their roles in this type of ERP implementation can be characterized as relatively 
large. A structured questionnaire with closed answers was administered to the respondents 
and semi-structured in-depth interviews were conducted based on the obtained results to 
ensure triangulation. The respondents of both case organizations concerned a representative 
representation of the different types of stakeholders within the E2E process chains. 
 
Based on the research results, it can be assumed that for both case organizations there is a 
high degree of compliance with regard to willingness to change, both for the DINAMO model 
and for the ERP specific factors. With regard to the perceived ERP implementation success, it 
can be assumed that case organization A has a high degree of perceived ERP implementation 
success and case organization B has an average degree. 
 
The empirical research has shown that the relationship between willingness to change and 
ERP implementation success does not change significantly if the two ERP specific factors are 
or aren’t added to the framework. Although no direct added value can be established for the 
two ERP specific factors compared to the DINAMO model, this study shows that only relevant 
questions and variables can be used to measure willingness to change in order to be able to 
make statements with reasonable certainty about the perceived ERP implementation success. 
Finally, based on this research, it can be concluded that when the willingness to change 
increases, the ERP implementation success also increases. This means that the hypothesis 
“More compliance with the framework leads to more ERP implementation success” has been 
accepted. It can be stated that interventions in the willingness to change and the change 
approach based on this framework can positively influence the success of ERP implementation 
projects.  
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1. Introductie  
Dit hoofdstuk geeft een introductie op het onderzoeksonderwerp van deze studie en het 
wetenschappelijke gebied waarbinnen het onderzoek plaatsvindt. Vervolgens wordt inzicht 
gegeven in de achterliggende probleemstelling, de opdracht en de relevantie van het 
onderzoek. Tot slot volgt een beschrijving van de aanpak in hoofdlijnen.  
 

1.1 Achtergrond 
Globalisering en snelle technologische vooruitgang hebben de wereld veranderd in een 
concurrerende en steeds veranderende bedrijfsomgeving (Samaranayake & Takemura, 2017). 
Organisaties worden voortdurend geconfronteerd met de noodzaak om hun structuren, 
doelstellingen, processen en technologieën te veranderen om hun concurrentievoordeel te 
kunnen behouden en te overleven (Kwahk & Lee, 2008). Om deze redenen investeren veel 
organisaties in Enterprise Resource Planning (ERP) systemen met de verwachting dat 
prestaties zullen verbeteren en meerwaarde gegenereerd kan worden (Nwankpa & Roumani, 
2014). 
 
Dit wordt bevestigd door Nah, Lau en Kuang (2001) die stellen dat de implementatie van een 
ERP systeem de productiviteit en werkkwaliteit verhogen, omdat het systeem standaardisatie 
en vereenvoudiging biedt in meerdere, gecompliceerde operationele processen binnen de 
gehele organisatie (Nah et al., 2001). Andere mogelijke voordelen die genoemd worden zijn 
een verbeterde coördinatie tussen functionele afdelingen, verhoogde efficiëntie bij het doen 
van zaken, lagere bedrijfskosten, inzicht in de strategische planning, facilitering van het 
dagelijks management en snel toegang tot informatie voor besluitvorming en 
managementcontrole (Al-Mashari, Al-Mudimigh, & Zairi, 2003; Amoako-Gyampah, 2007; S.-I. 
Chang, 2004; King, 2005; Scott & Kaindl, 2000; Umble, Haft, & Umble, 2003). 
 
Ondanks de grote voordelen die ERP systemen bieden, blijkt de implementatie ervan niet 
altijd succesvol. Zo suggereert het jaarlijkse rapport van Panorama Consulting Group (2021) 
dat bij 60% van de ERP implementatieprojecten het budget is overschreden en bij 46% de 
planning niet gehaald werd. Gesteld wordt dat veel organisaties een lage Return On 
Investment (ROI) hebben gerealiseerd, omdat uit onderzoek is gebleken dat bij deze ERP 
implementatieprojecten de focus op organisatie verandermanagement niet groot genoeg 
was om significante voordelen te kunnen realiseren (Panorama Consulting Group, 2021). 
 
De implementatie van een ERP systeem kan namelijk geassocieerd worden met fundamentele 
veranderingen in organisatieprocessen, waar verschillende belanghebbenden bij betrokken 
zijn (Nah, Tan, & Teh, 2004). Hoewel ERP systemen succesvol geïmplementeerd kunnen 
worden vanuit een technisch perspectief, stellen Kwahk en Lee (2008) dat het daadwerkelijke 
succes kan afhangen van de bereidheid van de medewerkers om met het systeem te werken. 
De weerstand van deze medewerkers om te willen en kunnen veranderen, wordt dan ook als 
een belangrijke reden gezien voor het mislukken van ERP implementatieprojecten (Lapointe 
& Rivard, 2005). De eerste stap in het proces van het succesvol implementeren van een 
organisatieverandering is daarmee volgens Piderit (2000) het creëren van veranderbereidheid.  
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1.2 Gebiedsverkenning 
Dit onderzoek vindt plaats binnen het wetenschappelijk onderzoeksgebied dat betrekking 
heeft op het succes van ERP implementaties in relatie tot veranderbereidheid. Binnen deze 
gebieden worden de volgende basisdefinities gehanteerd binnen het kader van dit 
onderzoek: 

• Enterprise Resource Planning (ERP): een geïntegreerd standaard softwarepakket dat 
binnen een organisatie administratieve en bestuurlijke ondersteuning biedt voor een 
groot deel van de primaire en ondersteunende processen (Muntslag, 2011).  

• Veranderbereidheid: een positieve gedragsintentie ten aanzien van het doorvoeren 
van veranderingen in de organisatiestructuur, of werk- en administratieve processen, 
resulterend in inspanningen aan de kant van de medewerker om het veranderproces 
te ondersteunen of te versterken (Metselaar, 1997). 

• Organisatieverandering: een geplande aanpassing van de organisatiestructuur, werk- 
en administratieve processen, geïnitieerd door het (top)management van de 
organisatie, gericht op het verbeteren van het functioneren van de organisatie 
(Metselaar, 1997). 

• ERP implementatiesucces: de mate waarin het beoogde veranderdoel gerealiseerd 
kan worden. 

 

1.3 Probleemstelling 
Om verandering binnen een organisatie te kunnen realiseren, is het volgens Samaranayake 
en Takemura (2017) van belang dat veranderbereidheid gecreëerd wordt bij de ontvangers 
van deze verandering, ofwel de medewerkers die met het ERP systeem moeten werken. Dit 
vereist duidelijk inzicht in de factoren die invloed hebben op deze veranderbereidheid in 
relatie tot het voorspellen van ERP implementatiesucces.  
 
Veel wetenschappers hebben in de afgelopen twee decennia onderzoek gedaan naar 
factoren die verband houden met de veranderbereidheid van medewerkers bij een 
organisatieverandering (Armenakis, Harris, & Mossholder, 1993; Cunningham et al., 2002; 
Madsen, Miller, & John, 2005; Miller, Madsen, & John, 2006). Echter zijn deze onderzoeken 
niet specifiek gericht op een organisatieverandering met betrekking tot een ERP 
implementatie. Daarnaast is in de literatuur veel onderzoek gedaan naar het identificeren van 
de voorwaarden die de kans op ERP implementatiesucces vergroten (B. Chang, Kuo, Wu, & 
Tzeng, 2014; Chen, Law, & Yang, 2009; Gill, Amin, & Saleem, 2020; Maguire, Ojiako, & Said, 
2010; Mahraz, Benabbou, & Berrado, 2020). Deze voorwaarden worden ook wel kritische 
succesfactoren (KSF’s) genoemd. Inzicht in deze KSF's en hoe ze de uitkomst van een 
implementatieproject beïnvloeden, verkleint volgens Huang, Chang, Li en Lin (2004) het risico 
op mislukking en biedt nuttige richtlijnen voor organisaties. Hierbij wordt echter niet specifiek 
ingegaan op het begrip ‘veranderbereidheid’ als cruciale factor voor het succesvol 
implementeren van een ERP systeem (Deng & Gupta, 2005).  
 
Ook blijft in dergelijke onderzoeken de relatie tussen de aanwezige en benodigde 
veranderbereidheid binnen een organisatie bij ERP implementatieprojecten en de mate 
waarin dit invloed uitoefent op ERP implementatiesucces, onderbelicht. Dit terwijl onderzoek 
uitwijst dat het succes van een organisatieverandering in toenemende mate afhankelijk is van 
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de mate waarin medewerkers de voorgestelde verandering steunen en hier enthousiast over 
zijn (Piderit, 2000), ofwel bereid zijn om te veranderen. Tevens wordt in de literatuur doorgaans 
geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen ERP implementaties, terwijl de 
benodigde mate van veranderbereidheid volgens Muntslag (2011) per type anders is. Tot slot 
is er weinig aandacht voor de meetbaarheid van zowel veranderbereidheid als ERP 
implementatiesucces. 
 

1.4 Opdrachtformulering 
Deze studie beoogt een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan het zo vroeg en efficiënt 
mogelijk voorspellen van ERP implementaties aan de hand van de karakteristieken van de 
veranderaanpak, en dan met name die van invloed zijn op de veranderbereidheid. Hierbij 
wordt rekening gehouden met het type ERP implementatie. Dit heeft geleid tot de volgende 
centrale onderzoeksvraag: 
 
“In hoeverre kan veranderbereidheid bij ERP implementaties meetbaar gemaakt worden en 
welke invloed heeft de veranderbereidheid op ERP implementatiesucces?” 
 
Om deze centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zijn de volgende deelvragen 
geformuleerd:  

1. Wat is veranderbereidheid in relatie tot een organisatieverandering?  
2. Wat is ERP implementatiesucces en vanuit welke perspectieven kan dit gedefinieerd 

worden? 
3. Welke factoren met betrekking tot veranderbereidheid hebben invloed op ERP 

implementatiesucces? 
4. Welke ERP implementatietypen worden onderscheiden en hoe verhouden zij zich tot 

veranderbereidheid? 
 
Aan de hand van een literatuurstudie zal antwoord gegeven worden op deze deelvragen. 
 

1.5 Motivatie / Relevantie  
De implementatie van een ERP systeem kan gezien worden als complex, kostbaar en 
tijdrovend (Al-Mashari et al., 2003; Xue, Liang, Boulton, & Snyder, 2005). Veel ERP 
implementatieprojecten worden dan ook niet binnen hun oorspronkelijke scope, budget en 
planning opgeleverd (Huang et al., 2004; Mu, Kirsch, & Butler, 2015). De redenen voor het 
mislukken van deze ERP implementatieprojecten houden volgens Deng en Gupta (2005) 
mede verband met het gebrek aan voldoende aandacht voor verandermanagement en het 
omgaan met weerstand, wat cruciaal is voor het succesvol implementeren van een ERP 
systeem. Met deze studie wordt getracht een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke 
literatuur door onderzoek te doen naar de relatie tussen de aanwezige veranderbereidheid 
binnen een organisatie bij ERP implementatieprojecten en de mate waarin dit invloed 
uitoefent op ERP implementatiesucces. Hierbij zal tevens inzicht gegeven worden in de wijze 
waarop zowel veranderbereidheid als ERP implementatiesucces meetbaar gemaakt kunnen 
worden en wordt ingezoomd op een specifieke fase van de ERP implementatie en het type 
ERP implementatie. 
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De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek heeft betrekking op de noodzaak voor 
organisaties om zich in deze concurrerende en steeds veranderende bedrijfsomgeving te 
blijven ontwikkelen en aan te passen om zich staande te kunnen houden (Samaranayake & 
Takemura, 2017). Gezien het managen van organisatieveranderingen voor een groot deel te 
maken heeft met het managen van collectief gedrag (Ghany, 2014), kan gesteld worden dat 
de mate waarin medewerkers bereid zijn om te veranderen een belangrijke rol spelen bij het 
succesvol realiseren van organisatieveranderingen. Vanuit dit perspectief is het relevant om 
te onderzoeken welke factoren een positieve bijdrage leveren aan de veranderbereidheid van 
medewerkers bij ERP implementatieprojecten binnen organisaties. 
 

1.6 Aanpak in hoofdlijnen 
Naar aanleiding van de geformuleerde probleemstelling is in dit hoofdstuk de centrale 
onderzoeksvraag gedefinieerd. Middels literatuuronderzoek wordt aan de hand van vier 
deelvragen een eerste antwoord gegeven op deze centrale onderzoeksvraag. De resultaten 
en conclusies van dit literatuuronderzoek worden in hoofdstuk 2 weergegeven. In hoofdstuk 
3 is een beschrijving van de onderzoeksaanpak te vinden, gevolgd door de resultaten van het 
empirisch onderzoek in hoofdstuk 4. Tot slot volgen in hoofdstuk 5 de conclusies van het 
onderzoek, de discussie en aanbevelingen voor verder onderzoek. 
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2. Theoretisch kader 
Dit hoofdstuk beschrijft de wetenschappelijke verantwoording van deze studie, waar middels 
literatuuronderzoek aan de hand van vier deelvragen een eerste antwoord wordt gegeven op 
de centrale onderzoeksvraag. Per deelvraag worden eerst de resultaten beschreven, gevolgd 
door de conclusies. Het hoofdstuk wordt afgesloten met het doel van het vervolgonderzoek.  
 

2.1 Onderzoeksaanpak 
Het theoretisch kader vormt de wetenschappelijke verantwoording voor het onderzoek, 
kadert het onderzoek in en belicht het onderwerp vanuit verschillende theorieën en 
invalshoeken met als doel om tot beantwoording van de centrale onderzoeksvraag te komen. 
Om dit te realiseren is het van belang om vanuit de (wetenschappelijke) literatuur eerst 
antwoord te verkrijgen op de volgende vier deelvragen: 

1. Wat is veranderbereidheid in relatie tot een organisatieverandering?  
2. Wat is ERP implementatiesucces en vanuit welke perspectieven kan dit gedefinieerd 

worden? 
3. Welke factoren met betrekking tot veranderbereidheid hebben invloed op ERP 

implementatiesucces? 
4. Welke ERP implementatietypen worden onderscheiden en hoe verhouden zij zich tot 

veranderbereidheid? 
 

2.2 Uitvoering 
Vanuit de wetenschappelijke literatuur is getracht antwoord te verkrijgen op bovengenoemde 
vier deelvragen aan de hand van vooraf gedefinieerde kaders. Zo is, naast de verkregen 
wetenschappelijke literatuur vanuit het cohort van de Open Universiteit met het 
onderzoeksthema ‘het voorspellen van ERP implementatiesucces’, uitsluitend de Open 
Universiteit Bibliotheek als bron geraadpleegd. Specifiek is gezocht op wetenschappelijke 
publicaties, peer-reviewed artikelen en proefschriften met een recente publicatiedatum (< 5 
jaar). Naast de publicaties die aan de hand van (een combinatie van) zoektermen via de Open 
Universiteit Bibliotheek zijn verkregen, is actief gebruik gemaakt van de sneeuwbal-methode 
om zowel oudere literatuur als recentere publicaties te vinden die relevant zijn voor het 
onderzoek. Aan de hand van deze methoden zijn in totaal 25 relevante wetenschappelijke 
publicaties geselecteerd op basis waarvan het theoretisch kader is gevormd. In Bijlage 1 is 
per deelvraag vastgelegd welke zoek-query’s via de Open Universiteit Bibliotheek zijn 
gehanteerd, hoeveel papers zijn gevonden, hoeveel daarvan zijn bekeken, welke daarvan 
relevant bevonden zijn en welke uiteindelijk zijn gebruikt in het onderzoek. 
 
2.3 Resultaten en conclusies 
 

2.3.1 Deelvraag 1: Wat is veranderbereidheid in relatie tot een 
organisatieverandering? 
Volgens Higgs en Rowland (2005) mislukken 70% van de veranderingsinitiatieven. Rafferty, 
Jimmieson en Armenakis (2013) stellen dat deze mislukkingen te vaak het gevolg zijn van de 
onderschatting van de cruciale rol die de houding van medewerkers speelt ten opzichte van 
een verandering, en dan met name de weerstand tegen deze verandering. Wanneer een 
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organisatie van een bekende naar een onbekende situatie verandert, kan dit twijfel, 
nervositeit en onzekerheid bij medewerkers opleveren (Shah, 2009). Medewerkers reageren 
in een dergelijke situatie verschillend op veranderingsinitiatieven op basis van hun individuele 
ervaringen, sociale kenmerken, demografische factoren, attitudes, motivatieniveau, 
perceptie, gedragsfactoren en opleidingsniveau (Ilgen & Pulakos, 1999). 
 
Piderit (2000) legt uit dat een succesvolle organisatieverandering in toenemende mate 
afhankelijk is van het genereren van steun en enthousiasme van de medewerkers voor de 
voorgestelde verandering, en niet alleen in het overwinnen van weerstand. De eerste stap in 
het proces van het implementeren van een veranderingsinitiatief is dus het creëren van 
bereidheid voor de verandering. De bereidheid van medewerkers voor een verandering wordt 
beschouwd als de cognitieve voorloper van het gedrag van ofwel weerstand tegen, ofwel 
ondersteuning voor een verandering (Armenakis et al., 1993). Daarmee betreft 
veranderbereidheid de positieve gedragsintentie om te veranderen en veranderweerstand de 
negatieve gedragsintentie (Metselaar, 1997). Gekeken vanuit de positieve gedragsintentie, 
omschrijven Rafferty, Jimmieson en Armenakis (2012) veranderbereidheid als de mate waarin 
een individu cognitief geneigd is om een veranderingsinitiatief te accepteren, te omarmen en 
aan te nemen om doelbewust de status quo te veranderen. Ford en Foster-Fishman (2012) 
definiëren veranderbereidheid als de mate waarin medewerkers geloven dat een verandering 
noodzakelijk, haalbaar en wenselijk is, ofwel dat de verandering nodig is om de huidige 
omstandigheden te verbeteren, mogelijk is binnen de huidige context en naar verwachting 
leidt tot positieve resultaten voor henzelf en de organisatie. Dit sluit aan bij Holt, Armenakis, 
Feild en Harris (2007) die veranderbereidheid duiden als een samenstelling van het geloof van 
een individu in zijn of haar vermogen om de voorgestelde verandering te implementeren, de 
geschiktheid van de verandering voor de organisatie, de managementondersteuning voor de 
verandering en het persoonlijke voordeel van de verandering. De overtuigingen, waarden, 
attitudes, perceptie en intentie van medewerkers ten aanzien van de verandering zijn daarbij 
essentiële elementen voor de succesvolle implementatie ervan binnen de organisatie 
(Armenakis et al., 1993). 
 
Concluderend betreft veranderbereidheid een positieve gedragsintentie voor de mate waarin 
een medewerker gelooft dat een verandering noodzakelijk, haalbaar en wenselijk is en 
cognitief bereid is om deze te accepteren, te ondersteunen en aan te nemen om de huidige 
situatie te veranderen. Veranderbereidheid kent een vijftal elementen die bepalend zijn voor 
het succes van een organisatieverandering, namelijk de overtuigingen, waarden, attitudes, 
perceptie en intentie van medewerkers ten aanzien van de verandering. 
 

2.3.2 Deelvraag 2: Wat is ERP implementatiesucces en vanuit welke 
perspectieven kan dit gedefinieerd worden? 
De literatuur onthult aanzienlijke verschillen in de conceptualisering van het succes van ERP 
implementaties, afhankelijk vanuit welk perspectief dit gedefinieerd wordt (Markus, Axline, 
Petrie, & Tanis, 2000). Dezdar en Ainin (2011a) erkennen vier perspectieven van waaruit ERP 
implementatiesucces gedefinieerd kan worden, namelijk; vanuit het project, het ERP systeem, 
de organisatie en vanuit de medewerker, ofwel gebruiker van het ERP systeem. De Bruijn, Ten 
Heuvelhof en In 't Veld (2002) voegen hier nog het stakeholdersperspectief aan toe. 
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Vanuit projectperspectief is ERP implementatiesucces volgens Markus et al. (2000) gebaseerd 
op de mate waarin de vooraf gedefinieerde doelstellingen van het project met betrekking tot 
tijd, budget en de projectscope behaald worden. Hong en Kim (2002) noemen naast deze 
projectdoelen, ook de systeemprestaties en de verwachte voordelen als elementen die van 
invloed zijn op het succes van ERP implementaties.  
 
Dit wordt onderschreven door Dezdar en Ainin (2011a) die ERP implementatiesucces 
definiëren vanuit de kwaliteit van het ERP systeem. DeLone en McLean (1992) stellen dat deze 
wordt bepaald door drie factoren: de informatiekwaliteit, systeemkwaliteit,  en 
servicekwaliteit. De informatiekwaliteit verwijst naar de nauwkeurigheid, tijdigheid, 
volledigheid en consistentie van de informatie die door het ERP systeem wordt verstrekt 
(Chien & Tsaur, 2007). Volgens Chien en Tsaur (2007) wordt systeemkwaliteit gemeten in 
termen van gebruiksgemak, functionaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en datakwaliteit. De 
servicekwaliteit wordt gemeten aan de hand van de betrouwbaarheid, zekerheid en het 
reactievermogen van ERP serviceproviders (Chien & Tsaur, 2007). Deze dimensie omvat de 
algehele kwaliteit van de diensten die een dergelijk ERP systeem aan een organisatie levert 
(DeLone & McLean, 2003). 
 
Uitgaande van een één-op-één relatie tussen wijzigingen in de technostructuur (herinrichting 
besturing, processen en informatiesystemen) en wijzigingen in de sociostructuur (collectief 
gedrag, organisatiecultuur), stelt Schimmel (2007) dat een herontwerp van het technosysteem 
pas succesvol zal zijn wanneer de benodigde veranderingen ook in het sociosysteem hebben 
plaatsgevonden. Umble et al. (2003) legt uit dat de volledige voordelen van het ERP systeem 
pas kunnen worden benut als de medewerkers deze op juiste wijze gebruiken. Deze 
benodigde collectieve gedragsverandering kan positief beïnvloed worden door het 
reduceren van discrepanties tussen het benodigde en het beschikbare collectieve 
leervermogen van de medewerkers (Schimmel, 2007). Daarmee vormt de houding en het 
gedrag van de medewerkers, ofwel gebruikers van het ERP systeem, volgens Marnewick en 
Labuschagne (2005) een ander belangrijk perspectief van waaruit ERP implementatiesucces 
gedefinieerd kan worden.  
 
Vanuit organisatieperspectief wordt het succes van ERP implementaties volgens Dezdar en 
Ainin (2011a) beïnvloed door de impact die de implementatie op een organisatie heeft. De 
organisatorische impact verwijst hierbij naar de realisatie van organisatiedoelen en verbeterde 
operationele capaciteiten van de organisatie, als resultaat van de ERP implementatie (Dezdar 
& Ainin, 2011a). De gepercipieerde variabele impact op de organisatie omvat zowel op 
effectiviteit als op efficiëntie gebaseerde prestatieverbeteringen om de zakelijke voordelen 
van het ERP systeem te benutten (Stratman & Roth, 2002). Door het integreren en 
standaardiseren van de activiteiten van verschillende organisatieonderdelen in één ERP 
systeem in overeenstemming met de doelstellingen van de organisatie, kan een positieve 
impact gerealiseerd worden op de organisatie en de medewerkers door de effectiviteit en 
efficiëntie te verbeteren en concurrentievoordeel te realiseren (Dezdar & Ainin, 2011a). 
 
Om deze organisatiedoelen te kunnen realiseren, is een organisatie volgens De Bruijn en Ten 
Heuvelhof (2000) afhankelijk van haar stakeholders. Vanuit stakeholdersperspectief wordt ERP 
implementatiesucces beïnvloed door de mate waarin alle stakeholders met hindermacht 
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(productiemacht, blokkademacht) het project ondersteunen (De Bruijn et al., 2002). Een 
belangrijke rol hierbij speelt de houding ten aanzien van de beoogde veranderingen van met 
name het middenmanagement (Ettlie, Bridges, & O'keefe, 1984) en de mate waarin zij de 
toekomstvisie ondersteunen (Hall & Rosenthal, 1993).  
 
Geconcludeerd kan worden dat ERP implementatiesucces gedefinieerd en in relatieve mate 
gemeten kan worden vanuit een vijftal perspectieven, namelijk de mate waarin de 
projectdoelstellingen, de ERP systeem kwaliteit, een collectieve gedragsverandering, de 
organisatiedoelstellingen en stakeholdersupport gerealiseerd wordt. Deze vijf perspectieven 
zijn niet tegenstrijdig, maar complementair aan elkaar en worden daarmee van even groot 
belang geacht. Door te meten in welke mate aan elk van deze vijf perspectieven wordt 
voldaan, kan de mate waarin sprake is van ERP implementatiesucces vastgesteld worden. 
 

2.3.3 Deelvraag 3: Welke factoren met betrekking tot veranderbereidheid 
hebben invloed op ERP implementatiesucces? 
In de afgelopen decennia zijn er verschillende modellen ontwikkeld om factoren voor 
veranderbereidheid vanuit verschillende perspectieven te identificeren, zoals vanuit het 
proces, de inhoud, de context en vanuit individuele attributen (Cunningham et al., 2002; 
Jones, Jimmieson, & Griffiths, 2005; Weeks, Roberts, Chonko, & Jones, 2004). Het Evidence 
Based diagnose model dat in 1997 als meetinstrument voor veranderbereidheid door 
Metselaar is geïntroduceerd (Metselaar, 1997), identificeert deze factoren vanuit een hele 
andere benadering. Dit model is namelijk gebaseerd op Ajzen’s model van ‘gepland gedrag’ 
(Ajzen, 1991). Ajzen (1991) erkent drie variabelen die van invloed zijn op de intentie van een 
persoon en het daadwerkelijke gedrag van een persoon, namelijk de verwachtte resultaten 
van het veranderinitiatief (attitude), de houding van de omgeving tegenover het 
veranderinitiatief (subjectieve norm) en de hoeveelheid ervaren controle over het 
veranderinitiatief (gedragscontrole). In het meetinstrument van Metselaar (1997), bekend 
onder de naam DINAMO, worden hiervoor de termen willen (attitude), moeten (subjectieve 
norm) en kunnen (gedragscontrole) gehanteerd. Onder de variabele ‘willen’ worden door 
Metselaar, Cozijnsen en Delft (2016) vier factoren onderscheiden die invloed uitoefenen op 
de veranderbereidheid van medewerkers. Hierbij gaat het om de verwachte gevolgen van de 
verandering voor het werk, de emoties die de verandering oproept bij de medewerker, de 
meerwaarde van de verandering voor de organisatie en de betrokkenheid van de medewerker 
bij het veranderproces. De factoren van ‘moeten’ betreft allereerst de interne druk die een 
medewerker vanuit de interne organisatie kan ervaren om te moeten veranderen en daarnaast 
de externe noodzaak die organisaties dwingt om te blijven veranderen in deze concurrerende 
en steeds veranderende bedrijfsomgeving. Bij het laatste component ‘kunnen’ noemen 
Metselaar et al. (2016) acht verschillende factoren die bepalen of een verandering succesvol 
geïmplementeerd kan worden binnen een organisatie. Hierbij gaat het om (1) de kennis en 
ervaring van de betrokkenen, (2) de kwaliteit van de aansturing van het veranderproces, (3) de 
kwaliteit van de informatievoorziening, (4) het verandervermogen van de organisatie, (5) de 
beheersbaarheid van het veranderproces, (6) de timing van het veranderproces, (7) de 
complexiteit van de verandering en tot slot (8) het vertrouwen in leiderschap. Op basis van 
deze bouwstenen kan gemeten worden hoe groot de veranderbereidheid van medewerkers 
is, welke factoren uit het diagnosemodel de veranderbereidheid bepalen en welke 
interventies kunnen bijdragen aan het succesvol implementeren van een verandering binnen 
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een organisatie (Metselaar et al., 2016). Het DINAMO meetinstrument is terug te vinden in 
Bijlage 2 van dit onderzoek. In onderstaande Tabel 1 wordt per factor beschreven op welke 
wijze deze volgens Metselaar et al. (2016) de veranderbereidheid van medewerkers 
beïnvloedt. 
 
Factor voor 
veranderbereidheid Beschrijving 
Gevolgen werk De mate waarin de verandering gevolgen heeft voor de functie, het 

werk en/of de loopbaan van medewerkers. 
Emoties De mate waarin positieve en negatieve emoties door medewerkers 

ervaren worden, zoals angst, twijfel, verdriet, een benauwd gevoel, 
uitdaging, vertrouwen en verfrissing. 

Meerwaarde De mate waarin medewerkers het nut en de noodzaak zien om te 
veranderen met betrekking tot de gevolgen die de verandering op 
de organisatie heeft. 

Betrokkenheid De mate waarin medewerkers bij het veranderproces betrokken 
worden, zich betrokken voelen, het proces leeft en een belangrijke 
plaats inneemt tijdens het werk. 

Interne druk De mate waarin medewerkers interne druk ervaren van collega's en 
(top)management tot het leveren van een constructieve bijdrage aan 
het veranderproces. 

Externe noodzaak De mate waarin voor een organisatie de noodzaak bestaat om van 
strategie te veranderen door externe omstandigheden en 
medewerkers de urgentie van de verandering inzien en ervaren. 

Kennis en ervaring De mate waarin medewerkers beschikken over voldoende kennis en 
(werk)ervaring met betrekking tot de aanwezige 
competentieprofielen, ervaringen met veranderingen in het verleden 
en vakinhoudelijke kennis om een bijdrage te kunnen leveren aan het 
slagen van de verandering. 

Aansturing De mate waarin medewerkers de kwaliteit met betrekking tot de 
aansturing van het veranderproces als positief percipiëren en 
controle ervaren. 

Informatie De mate waarin medewerkers op een positieve manier bij de 
verandering worden betrokken op basis van een transparant 
overlegmodel dat functioneel is ingebed in het verandertraject en 
waarin communicatie op strategisch-, tactisch-, operationeel- en 
persoonlijk niveau, zowel top-down als bottom-up, is ingericht. 

Verandervermogen De mate waarin de organisatie over de capaciteit beschikt om 
flexibel en efficiënt gebruik te kunnen maken van gehanteerde 
systemen, processen en structuren, zodat op het juiste moment 
succesvol veranderingen kunnen worden doorgevoerd. 

Beheersbaarheid De mate waarin moeilijk voorspelbare (externe) factoren het succes 
van de verandering kunnen beïnvloeden, zoals de complexiteit, 
actuele ontwikkelingen, de inspanning die nodig is om medewerkers 
op het gewenste competentieniveau te krijgen en de 
beschikbaarheid van schaarste middelen (tijd, geld, kennis). 
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Timing De mate waarin medewerkers kunnen voldoen aan de eisen die het 
veranderproces aan hen stelt, zoals; of medewerkers toe zijn aan de 
verandering, deze past binnen de gestelde planning, op het goede 
moment komt, goed bij te houden is, zich niet te snel voltrekt, er 
voldoende tijd en capaciteit is en medewerkers niet het gevoel 
krijgen achter de feiten aan te lopen. 

Complexiteit De mate waarin de structuur en cultuur van de organisatie de 
verandering beïnvloedt met betrekking tot factoren als een 
doelgerichte aansturing, heldere fasering, realistische tijdsplanning 
en tijdige informatievoorziening. 

Vertrouwen De mate waarin medewerkers vertrouwen hebben in de visie en 
competenties van het leiderschap van het (top)management en 
hierdoor bereid zijn om risico’s te nemen en beter om te gaan met 
de onzekerheid die de organisatieverandering met zich meebrengt. 

Tabel 1: Beschrijving van factoren voor veranderbereidheid (Metselaar et al., 2016) 

 
Overeenkomstig met de generieke factoren voor veranderbereidheid wordt communicatie 
ook genoemd als factor die specifiek voor ERP implementatiesucces van belang is (Somers & 
Nelson, 2004). Dit wordt bevestigd door Aladwani (2001) die stelt dat communicatie helpt om 
de cognitieve component van de attitudes van medewerkers te beïnvloeden met als doel om 
de attitudes van potentiële gebruikers van het ERP systeem positief te veranderen. Ook Nah, 
Islam en Tan (2007) benadrukken het belang van communicatie en leggen uit dat een ERP 
implementatie efficiënter zal verlopen wanneer medewerkers worden geïnformeerd over de 
reikwijdte, doelstellingen en activiteiten. Sedera en Dey (2006) voegen hieraan toe dat 
communicatie richting belanghebbenden van de ERP implementatie een belangrijke factor 
vormt om projectverwachtingen te managen en te rapporteren over de voortgang van het 
project en de gebruikersinvoer. Volgens Nah en Delgado (2006) dient communicatie in een 
vroeg stadium van het project te starten, consistent en continu te zijn en een overzicht te 
bevatten van het systeem, de redenen voor implementatie en een visie met betrekking tot 
hoe het de organisatie zal veranderen en de wijze waarop het ERP systeem dit zal 
ondersteunen. 
 
Daarnaast worden overeenkomstig met de generieke factoren voor veranderbereidheid, 
gepercipieerde persoonlijke competentie en organisatorische betrokkenheid (Kwahk & Lee, 
2008) ook genoemd als ERP specifieke factoren voor veranderbereidheid die van positieve 
invloed zijn op ERP implementatiesucces. Uit onderzoek van Kwahk en Lee (2008) blijkt 
namelijk dat een hoog niveau van gepercipieerde competentie als gevolg van eerdere 
werkervaringen leidt tot zelfvertrouwen en medewerkers de neiging hebben om te geloven 
dat ze hun werk goed kunnen uitvoeren wanneer ze iets andere taken uitvoeren. Ten tweede 
stellen Kwahk en Lee (2008) dat medewerkers met een sterke organisatorische toewijding 
meer bereid zouden zijn om organisatorische veranderingen te accepteren als deze de 
basiswaarden en doelen niet veranderen en deze als nuttig wordt beschouwd. Deze 
medewerkers zijn dan ook bereid om zich meer in te spannen voor de organisatie. Dit 
suggereert dat de toewijding van individuen aan de organisatie verschillende effecten heeft 
op hun bereidheid voor verandering bij een ERP implementatie (Kwahk & Lee, 2008). 
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ERP specifieke factoren voor veranderbereidheid die niet als generieke factoren erkend 
worden, betreft training en opleiding in de werking van het ERP systeem en de wijze waarop 
het gebruikt kan worden in de dagelijkse werkzaamheden (Chatzoglou, Chatzoudes, & 
Apostolopoulou, 2016; Somers & Nelson, 2001). Het is dan ook van belang dat organisaties 
voldoende opleidingsmogelijkheden bieden om de kennis en vaardigheden van hun 
medewerkers te verbeteren (Bradley, 2008; Chatzoglou et al., 2016; Correa & Cruz, 2005; 
Zhang, Lee, Huanga, Zhang, & Huang, 2005). Goede training en opleiding verhoogt het 
gebruiksgemak en vermindert de weerstand van de medewerkers, wat op zijn beurt de kans 
op ERP implementatiesucces vergroot (Bradley, 2008).  
 
Tot slot wordt een organisatiecultuur die gericht is op verandering en leren, genoemd als een 
belangrijke factor voor veranderbereidheid met betrekking tot ERP implementatiesucces 
(Kwahk & Lee, 2008; Lapointe & Rivard, 2005; Nah et al., 2004; Shang, 2009). Dit wordt 
bevestigd door Ke en Wei (2008) die stellen dat het succes van een ERP implementatie positief 
verband houdt met de organisatiecultuur langs de dimensies leren en ontwikkeling, 
ondersteuning en samenwerking, gezamenlijke besluitvorming en tolerantie voor risico's en 
conflicten. Essentieel hierbij is het leervermogen van de organisatie, gedefinieerd als de mate 
waarin organisatorische en managementfactoren aanwezig zijn die het organisatorische 
leerproces vergemakkelijken of de organisatie laten leren (Chiva, Alegre, & Lapiedra, 2007; 
Goh & Richards, 1997). Organisaties met een groot organisatorisch leervermogen bevorderen 
volgens Lapiedra, Alegre en Chiva (2011) experimenteren, het nemen van gecontroleerde 
risico's, dialoog, interactie met de externe omgeving en gezamenlijke besluitvorming en kan 
het effectieve gebruik en leerproces met betrekking tot het ERP systeem vergemakkelijken. 
Experimenteren kan hierbij worden gedefinieerd als de mate waarin nieuwe ideeën en 
suggesties op sympathieke wijze worden ontvangen. Nevis, DiBella en Gould (1995) zijn van 
mening dat experimenteren het uitproberen van nieuwe ideeën inhoudt, nieuwsgierig zijn 
naar hoe dingen werken of het doorvoeren van veranderingen in werkprocessen. Het nemen 
van risico's kan worden opgevat als het tolereren van ambiguïteit, onzekerheid en fouten. 
Sitkin (1992) stelt zelfs dat falen een essentiële vereiste is voor effectief leren in een 
organisatie. Interactie met de externe omgeving duidt op de relatie met de externe 
omgeving, waarbij de externe omgeving van een organisatie gekenmerkt wordt door de 
factoren die buiten de directe invloed van de organisatie vallen. Dialoog wordt beschreven 
als een aanhoudend collectief onderzoek naar de processen, aannames en zekerheden van 
waaruit de dagelijkse ervaring bestaat (Isaacs, 1993). Tot slot verwijst gezamenlijke 
besluitvorming naar de mate van invloed die medewerkers hebben in het 
besluitvormingsproces (Cotton, Vollrath, Foggat, Lengnick-Hall, & Jennings, 1988). Dit stelt 
medewerkers in staat om zich eerder en gemakkelijker aan te passen aan de vereisten en 
behoeften van het ERP systeem, wat leidt tot meer tevredenheid en daarmee van positieve 
invloed is op ERP implementatiesucces (Lapiedra et al., 2011).  
 
Concluderend kan gesteld worden dat er op basis van het DINAMO meetinstrument van 
Metselaar vanuit drie variabelen veertien generieke factoren met betrekking tot 
veranderbereidheid erkend worden die invloed uitoefenen op de veranderbereidheid van 
medewerkers bij een organisatieverandering, zoals een ERP implementatie. Dit betreffen vier 
factoren voor ‘willen’, twee factoren voor ‘moeten’ en acht factoren voor ‘kunnen’. Dit 
meetinstrument is terug te vinden in Bijlage 2 van dit onderzoek. Daarnaast worden twee ERP 
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specifieke factoren voor veranderbereidheid genoemd die invloed uitoefenen op ERP 
implementatiesucces. Op basis van deze factoren kan geïnventariseerd worden hoe groot de 
veranderbereidheid van medewerkers is, welke factoren de veranderbereidheid bepalen en 
welke interventies succesvol kunnen bijdragen aan de implementatie van een 
organisatieverandering. 
 

2.3.4 Deelvraag 4: Welke ERP implementatietypen worden onderscheiden en 
hoe verhouden zij zich tot veranderbereidheid? 
Muntslag (2011), gebaseerd op Hsiao en Ormerod (1998), erkent vier verschillende typen ERP 
implementaties waarvoor de benodigde mate van veranderbereidheid per type anders is. Het 
eerste type kent een minimale verandering en betreft de IT Gerichte Vervanging - naar 
aanleiding van het vervangen van legacy systemen door een ERP systeem - met aanpassingen 
in organisatorische processen en structuren als gevolg. De impact die deze veranderingen 
uitoefenen op medewerkers en hun rollen is echter relatief beperkt, omdat de veranderingen 
in lijn zijn met het geïntegreerde karakter en de procesgerichte opbouw van een ERP systeem. 
Het tweede type kent een gemiddelde verandering en is de Structuur Reconfiguratie als 
gevolg van interne veranderingen en integraties naar aanleiding van fusies of de 
herstructurering van organisaties vanuit strategisch oogpunt. Hierbij ligt de focus niet zozeer 
op de ERP implementatie zelf, maar meer op het vinden van aansluiting op de nieuwe situatie. 
Kenmerkend voor het veranderproces van dit type ERP implementatie betreft het top-down 
en geplande karakter. Zowel de IT Gerichte Vervanging als de Structuur Reconfiguratie 
kunnen gedefinieerd worden als een ‘first-order change’, waarbij sprake is van beperkte 
veranderingen als gevolg van de ERP implementatie. De huidige situatie, structuren en 
relaties blijven hierbij in stand, wat betekent dat de cognitieve schema’s binnen de organisatie 
niet veranderen (Muntslag, 2011). Het derde type dat door Muntslag (2011) gedefinieerd 
wordt, de Package Enabled Reengineering, kent een maximale verandering en heeft als 
doelstelling om de bedrijfsprocessen en besturing ervan te verbeteren. Op basis van best 
practices wordt het ERP systeem ingezet voor het realiseren van deze nieuwe situatie door 
het herontwerpen van processen en de structuur. Dit resulteert in een (sterk) veranderende 
werkomgeving, wat maakt dat de impact op medewerkers en hun rollen bij dit type ERP 
implementatie groot is. Daarmee is de Package Enabled Reengineering volgens Muntslag 
(2011) een ‘second-order change’, wat mede met behulp van verandering in processen, rollen, 
structuren en de implementatie van een nieuw ERP systeem een bewuste verandering 
betekent van de bestaande cognitieve schema’s. Het laatste type ERP implementatie betreft 
de Human Driven Renewal, waarbij volgens Muntslag (2011) door (groepen) zelf ontplooiende 
en -ontwikkelende medewerkers binnen de organisatie middels het ERP systeem op meer 
spontane wijze veranderingen worden ingezet in processen en de structuur. Hiervoor zijn 
echter geen adequate implementatiemethoden beschikbaar. Daarnaast sluit de opzet en 
structuur van de huidige ERP systemen hier niet op aan, waardoor dit type volgens Muntslag 
(2011) in de praktijk nog nauwelijks voorkomt.  
 
Concluderend kan gesteld worden dat afhankelijk van het type ERP implementatie een 
andere mate van veranderbereidheid benodigd is om ERP implementatiesucces te kunnen 
realiseren. De extremen hierin betreffen enerzijds het type IT Gerichte Vervanging - waarbij 
slechts een minimale mate van veranderbereidheid benodigd is - en anderzijds het type 
Package Enabled Reengineering waarbij de maximale mate van veranderbereidheid 
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gevraagd wordt. De overige typen ERP implementaties, Structuur Reconfiguratie en Human 
Driven Renewal, liggen hier waarschijnlijk tussenin en zijn daarom minder interessant om te 
bestuderen. 
 

2.3.5 Conclusie 
Aan de hand van de antwoorden die middels het literatuuronderzoek zijn gevonden op de 
vier deelvragen die voor dit onderzoek gedefinieerd zijn, kan een eerste antwoord worden 
gegeven op de volgende centrale onderzoeksvraag:  
 
“In hoeverre kan veranderbereidheid bij ERP implementaties meetbaar gemaakt worden en 
welke invloed heeft de veranderbereidheid op ERP implementatiesucces?” 
 
Veranderbereidheid betreft een positieve gedragsintentie voor de mate waarin een 
medewerker gelooft dat een verandering noodzakelijk, haalbaar en wenselijk is en cognitief 
bereid is om deze te accepteren, te ondersteunen en aan te nemen om de huidige situatie te 
veranderen. Veranderbereidheid kent een vijftal elementen die bepalend zijn voor het succes 
van een organisatieverandering, namelijk de overtuigingen, waarden, attitudes, perceptie en 
intentie van medewerkers ten aanzien van de verandering. Met behulp van het DINAMO 
meetinstrument van Metselaar kan veranderbereidheid generiek gemeten worden op basis 
van vier factoren voor ‘willen’, twee factoren voor ‘moeten’ en acht factoren voor ‘kunnen’. 
Daarnaast zijn er twee ERP specifieke factoren voor veranderbereidheid erkend die invloed 
uitoefenen op ERP implementatiesucces. Op basis van deze factoren kan geïnventariseerd 
worden hoe groot de veranderbereidheid van medewerkers is, welke factoren de 
veranderbereidheid bepalen en welke interventies succesvol kunnen bijdragen aan de 
implementatie van een organisatieverandering. In Tabel 2 is een overzicht te vinden van alle 
factoren voor veranderbereidheid die aan de hand van het literatuuronderzoek gevonden zijn. 
Voor iedere factor worden de consequenties voor de veranderaanpak benoemd. Het wel of 
niet voldoen aan deze factoren bepaalt de meetbaarheid van de veranderbereidheid van de 
medewerkers. Daarmee vormt dit het normenkader voor ERP implementatiesucces, 
bestaande uit 16 factoren voor veranderbereidheid.  
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Factor voor 
veranderbereidheid 

Consequentie voor de veranderaanpak Referentie(s) 

Gevolgen werk De medewerkers dienen zich bewust te 
zijn van de gevolgen die de ERP 
implementatie op hun werk heeft. 

Metselaar, 1997 

Emoties Er dient rekening gehouden te worden 
met de positieve of negatieve emoties 
die ervaren worden door de 
medewerkers gedurende de ERP 
implementatie. 

Metselaar, 1997 

Meerwaarde De medewerkers dienen zich bewust te 
zijn van de meerwaarde die de ERP 
implementatie op de organisatie heeft 
en dienen dit zelf te ervaren. 

Metselaar, 1997 

Betrokkenheid De medewerkers dienen het gevoel te 
hebben betrokken te zijn bij de 
organisatie en de ERP implementatie. 

Metselaar, 1997; Kwahk & 
Lee, 2008 

Interne druk De medewerkers dienen de interne druk 
van collega’s en (top)management te 
ervaren tot het leveren van een 
constructieve bijdrage bij de ERP 
implementatie. 

Metselaar, 1997 

Externe noodzaak De medewerkers dienen de noodzaak 
en urgentie van de ERP implementatie 
voor de organisatie te voelen vanuit 
externe omstandigheden. 

Metselaar, 1997 

Kennis en ervaring De medewerkers dienen te beschikken 
over voldoende kennis en (werk)ervaring 
met betrekking tot de aanwezige 
competentieprofielen, ervaringen met 
veranderingen in het verleden en 
vakinhoudelijke kennis om een bijdrage 
te kunnen leveren aan het slagen van de 
ERP implementatie. 

Metselaar, 1997; Kwahk & 
Lee, 2008 

Aansturing De medewerkers dienen de kwaliteit 
met betrekking tot de aansturing van de 
ERP implementatie als positief te 
percipiëren en controle te ervaren. 

Metselaar, 1997 

Informatie en 
communicatie 

De medewerkers dienen zich op een 
positieve manier bij de ERP 
implementatie betrokken te voelen 
middels consistente en continue 
communicatie die op strategisch-, 
tactisch-, operationeel- en persoonlijk 

Metselaar, 1997; Somers 
& Nelson, 2004; Aladwani, 
2001; Nah, Islam, & Tan, 
2007 
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niveau, zowel top-down als bottom-up, 
is ingericht. 

Verandervermogen De organisatie dient in voldoende mate 
over de capaciteit te beschikken om 
flexibel en efficiënt gebruik te kunnen 
maken van gehanteerde systemen, 
processen en structuren om de ERP 
implementatie op het juiste moment 
succesvol door te voeren. 

Metselaar, 1997 

Beheersbaarheid Er dient rekening gehouden te worden 
met moeilijk voorspelbare (externe) 
factoren die het slagen van de ERP 
implementatie op negatieve wijze kan 
beïnvloeden. 

Metselaar, 1997 

Timing De medewerkers dienen te kunnen 
voldoen aan de eisen die de ERP 
implementatie aan hen stelt en het 
gevoel te ervaren dat er voldoende 
rekening is gehouden met de timing 
hiervan. 

Metselaar, 1997 

Complexiteit De cultuur en structuur van de 
organisatie dient ingericht te zijn op de 
complexiteit van de ERP implementatie.  

Metselaar, 1997 

Vertrouwen De medewerkers dienen vertrouwen te 
hebben in de visie en competenties van 
het (top)management van de 
organisatie waar de ERP implementatie 
plaatsvindt. 

Metselaar, 1997 

Training en opleiding Er dient voldoende training en 
opleiding aangeboden te worden in de 
werking van het ERP systeem en de 
wijze waarop het gebruikt kan worden in 
de dagelijkse werkzaamheden. 

Chatzoglou, Chatzoudes, 
& Apostolopoulou, 2016; 
Somers & Nelson, 2001 

Organisatiecultuur De organisatiecultuur dient gericht te 
zijn op het vergroten van het 
organisatorisch leervermogen door 
middel van experimenteren, het nemen 
van gecontroleerde risico's, dialoog, 
interactie met de externe omgeving en 
gezamenlijke besluitvorming om 
medewerkers in staat te stellen zich 
eerder en gemakkelijker aan te passen 
aan de vereisten en behoeften van het 
ERP systeem. 

Kwahk & Lee, 2008; 
Lapointe & Rivard, 2005; 
Nah et al., 2004; Shang, 
2009; Ke & Wei, 2008 

Tabel 2: Factoren voor veranderbereidheid en consequenties voor de veranderaanpak 
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ERP implementatiesucces kan gedefinieerd worden vanuit vijf verschillende perspectieven die 
complementair zijn aan elkaar en van even groot belang worden geacht. De invloed van de 
onafhankelijke variabele ‘veranderbereidheid’ op de afhankelijke variabele ‘ERP 
implementatiesucces’ zal in dit verdere onderzoek vanuit deze vijf perspectieven, zoals 
weergegeven in Tabel 3 hieronder, benaderd en beoordeeld worden: 
 

Perspectief Kenmerk van ERP implementatiesucces 
Projectperspectief De vooraf gedefinieerde doelstellingen van het project met 

betrekking tot tijd, budget en de projectscope worden behaald. 
Kwaliteitsperspectief De informatiekwaliteit, systeemkwaliteit,  en servicekwaliteit van 

het ERP systeem worden als positief gepercipieerd. 
Organisatieperspectief De organisatiedoelstellingen en prestatieverbeteringen op het 

gebied van effectiviteit en efficiëntie worden gerealiseerd. 

Gedragsperspectief Een positieve collectieve gedragsverandering bij de gebruikers 
van het ERP systeem is gerealiseerd.  

Stakeholdersperspectief Alle stakeholders met hindermacht (productiemacht, 
blokkademacht) steunen het project. 

Tabel 3: Definitie voor ERP implementatiesucces op basis van vijf perspectieven 

 
Tot slot is afhankelijk van het type ERP implementatie een andere mate van 
veranderbereidheid benodigd om ERP implementatiesucces te kunnen realiseren. De 
extremen hierin betreffen enerzijds de IT Gerichte Vervanging waar in minimale mate 
veranderbereidheid benodigd is, en anderzijds de Package Enabled Reengineering waar in 
maximale mate veranderbereidheid benodigd is. Binnen dit onderzoek wordt de benodigde 
veranderbereidheid op basis van het type ERP implementatie in ogenschouw genomen. 
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2.4 Doel van het vervolgonderzoek 
Aan de hand van het literatuuronderzoek kan gesteld worden dat veranderbereidheid 
meetbaar is, waarmee gedeeltelijk antwoord wordt gegeven op de centrale onderzoeksvraag: 
 
“In hoeverre kan veranderbereidheid bij ERP implementaties meetbaar gemaakt worden en 
welke invloed heeft de veranderbereidheid op ERP implementatiesucces?”  
 
Om antwoord te kunnen geven op het tweede deel van deze onderzoeksvraag, dient 
onderzoek gedaan te worden naar de relatie tussen veranderbereidheid en ERP 
implementatiesucces. Daarmee vormt het doel voor het vervolgonderzoek het daadwerkelijk 
toetsen van de meetbaarheid van veranderbereidheid en het duiden van de relatie tussen de 
aanwezige veranderbereidheid binnen een organisatie met betrekking tot een ERP 
implementatie en de mate waarin sprake is van ERP implementatiesucces. Het normenkader 
- bestaande uit 16 factoren voor veranderbereidheid - in Tabel 2 en de vijf definities voor ERP 
implementatiesucces in Tabel 3, vormen het uitgangspunt om inzicht te verkrijgen in de 
invloed die veranderbereidheid van medewerkers binnen een organisatie uitoefent op ERP 
implementatiesucces. De invloed van de aanwezigheid van, of het gebrek aan de twee ERP 
specifieke factoren in het normenkader op ERP implementatiesucces, zijn hierbij in het 
bijzonder relevant binnen het onderzoek. Deze twee factoren vormen namelijk geen 
onderdeel van het reeds bewezen meetinstrument, genaamd DINAMO. Op basis van de 
verschillende factoren en definities zal in het vervolgonderzoek een meetinstrument 
ontwikkeld worden voor de uitvoering van het onderzoek. Hierbij wordt tevens rekening 
gehouden met het type ERP implementatie als variabele, gezien de benodigde mate van 
veranderbereidheid per type anders is en de invloed van de diverse factoren op ERP 
implementatiesucces per type verschillend kan zijn. Aan de hand van het vervolgonderzoek 
wordt getracht de relatie tussen veranderbereidheid en ERP implementatiesucces te duiden, 
het belang van de twee ERP specifieke factoren voor ERP implementatiesucces in het 
bijzonder te verklaren en aan te tonen in welke mate interventies op veranderbereidheid en 
de veranderaanpak een positieve bijdrage kunnen leveren aan het succes van ERP 
implementaties. 
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3. Methodologie 
Dit hoofdstuk beschrijft de verantwoording van het uitgevoerde empirische onderzoek aan 
de hand waarvan de benodigde data wordt verzamelt om tot beantwoording van de centrale 
onderzoeksvraag te komen. De gekozen onderzoeksmethode wordt toegelicht, gevolgd door 
een beschrijving van de uitvoering van het onderzoek aan de hand van een stappenplan en 
de wijze waarop de data geanalyseerd wordt. Tot slot beschrijft de laatste paragraaf de wijze 
waarop de validiteit en betrouwbaarheid gewaarborgd worden en dat de opzet van het 
onderzoek verantwoord is vanuit ethisch oogpunt. 
 

3.1 Keuze van onderzoeksmethode 
Het doel van het empirisch onderzoek betreft het duiden van de relatie tussen 
veranderbereidheid en ERP implementatiesucces en het verkrijgen van inzichten in de mate 
waarin interventies op veranderbereidheid en de veranderaanpak een positieve bijdrage 
kunnen leveren aan het succes van ERP implementaties. Daarmee luidt de hypothese voor dit 
onderzoek: 
 
“Meer compliance aan het normenkader leidt tot meer ERP implementatiesucces.” 
 
Om deze hypothese ook daadwerkelijk te kunnen toetsen, dient antwoord gegeven te 
worden op de volgende drie empirische onderzoeksvragen: 

1. Is er sprake van compliance aan het normenkader voor veranderbereidheid, in het 
bijzonder aan de twee specifieke factoren voor ERP implementatiesucces? 

2. Is er sprake van ERP implementatiesucces? 
3. Wat is de relatie tussen veranderbereidheid en ERP implementatiesucces, zijn de twee 

ERP specifieke factoren van cruciaal belang? 
 
Veranderbereidheid zal gemeten worden aan de hand van het normenkader, bestaande uit 
16 factoren voor veranderbereidheid, die naar aanleiding van het literatuuronderzoek tot 
stand is gekomen en weergegeven is in Tabel 2. Vervolgens zal het gepercipieerde ERP 
implementatiesucces in relatieve mate gemeten worden middels de vijf definities die 
beschreven zijn in Tabel 3 van dit onderzoek. Op deze wijze wordt getracht inzicht te 
verkrijgen in de beleving, ervaring en het gedrag van verschillende stakeholders binnen één 
of meerdere case organisaties met betrekking tot het onderzoeksonderwerp. Vervolgens zal 
de relatie tussen de onafhankelijke variabele ‘veranderbereidheid’ en de afhankelijke 
variabele ‘ERP implementatiesucces’ geanalyseerd worden aan de hand van het 
analysemodel in Figuur 1. Deze wordt nader toegelicht in paragraaf 3.3 van dit onderzoek. 
 
Om ‘veranderbereidheid’ en ‘ERP implementatiesucces’ te kunnen meten en de relatie tussen 
deze variabelen te kunnen duiden, dient informatie opgehaald te worden bij één of meerdere 
organisaties waar een ERP implementatie gepland is, gaande is of in de afgelopen 1 à 2 jaar 
is afgerond. Hierbij kan het te bestuderen gedrag niet los gezien worden van de context 
waarbinnen dit gedrag plaatsvindt. Daarmee betreft de onderzoeksmethode voor dit 
onderzoek een casestudie, gezien sprake is van het empirisch onderzoeken van één of 
meerdere specifieke tijdelijke fenomenen in de natuurlijke context (Saunders, Lewis, & 
Thornhill, 2016). Casestudie onderzoek wordt volgens Yin (2009) toegepast in situaties waarbij 
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de hoofdvraag een ‘hoe’ of ‘waarom’ vraag betreft, als de onderzoeker weinig of geen 
controle heeft over het gedrag of wanneer de focus op hedendaagse fenomenen ligt. 
Daarmee betreft de casestudie een geschikte methode voor dit onderzoek. Idealiter worden 
meerdere cases met vergelijkbare kenmerken binnen deze casestudie getoetst, die naar 
verwachting vergelijkbare resultaten produceren. Dit biedt de mogelijkheid om meer 
waardevolle data te verzamelen en samen te voegen tot één totaalbeeld.  
 
Om analytische generalisatie mogelijk te maken en conclusies te kunnen trekken op basis van 
overeenkomsten tussen meerdere cases, zal kwalitatief onderzoek verricht worden middels 
de inzet van een gestructureerde vragenlijst met gesloten antwoorden. Op deze wijze wordt 
getracht de reproduceerbaarheid van het onderzoek te faciliteren, de vergelijkbaarheid van 
de meetresultaten tussen de cases te vergroten en een bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling van een ‘quick scan’ voor professionals ten behoeve van het voorspellen van ERP 
implementatiesucces. Op basis van het normenkader en de vijf definities voor ERP 
implementatiesucces worden stellingen geformuleerd, die aan de hand van een Likertschaal 
door de respondenten beantwoord dienen te worden. Door naast de gestructureerde 
vragenlijst met gesloten antwoorden ook semigestructureerde diepte-interviews af te nemen, 
wordt triangulatie mogelijk gemaakt. Op deze wijze kan geborgd worden dat de resultaten 
op juiste wijze geïnterpreteerd worden en veelzijdig licht op de werkelijkheid geboden kan 
worden wanneer de spreiding in de antwoorden groot is. De vragen voor de diepte-interviews 
betreffen een afgeleide van de stellingen uit de gestructureerde vragenlijst met gesloten 
antwoorden en hebben een open karakter. Dit biedt de mogelijkheid om gedetailleerde 
antwoorden - en daarmee meer informatie – met betrekking tot het onderzoeksonderwerp in 
te winnen. In onderstaande Tabel 4 wordt middels het Ui van Saunders (Saunders et al., 2016) 
de beschreven onderzoeksaanpak overzichtelijk weergegeven. 
 

Aspect Soort Toelichting 
Filosofische grondslag Positivisme Gebaseerd op bestaande theorieën zijn 

factoren en condities voor 
veranderbereidheid vastgesteld en de 
definities van ERP implementatiesucces 
geformuleerd. In het empirisch onderzoek 
worden deze getoetst op basis van 
waarneembare feiten. 

Aanpak Deductief Op basis van een bestaande theorie worden 
de factoren en condities voor 
veranderbereidheid en de definities van ERP 
implementatiesucces aan de hand van een 
gestructureerde vragenlijst met gesloten 
antwoorden en verdiepingsinterviews 
getoetst. Hierbij wordt de theorie aangepast 
op de specifieke context, maar zal op basis 
van de onderzoeksresultaten geen nieuwe 
theorie ontwikkeld worden. 
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Methode Mono methode In de vorm van een multiple casestudie zal 
uitsluitend een kwalitatief onderzoek 
uitgevoerd worden, waarbij op basis van 
vooraf geformuleerde eisen beoordeeld 
wordt in welke mate een organisatie hieraan 
voldoet. 

Strategie Multiple casestudie De benodigde data wordt verzameld binnen 
één of meerdere organisaties met 
vergelijkbare kenmerken, waarbij sprake is 
van een ERP implementatie van het type 
Package Enabled Reengineering.  

Tijdshorizon Cross-sectioneel De tijdshorizon van het onderzoek betreft 
een momentopname, gezien een 
longitudinaal onderzoek niet mogelijk is 
binnen het gegeven tijdsbestek. 

Wijze van 
dataverzameling 

Gestructureerde 
vragenlijst met 
gesloten antwoorden 
en diepte-interviews 

De methode voor dataverzameling betreft 
de inzet van een gestructureerde vragenlijst 
met gesloten antwoorden, aangevuld met 
de afname van semigestructureerde diepte-
interviews om de resultaten te valideren en 
op juiste wijze te interpreteren.  

Tabel 4: Onderzoeksaanpak volgens het Ui van Saunders (Saunders et al., 2016) 

 

3.2 Onderzoeksopzet 
Aan de hand van het normenkader, bestaande uit 16 factoren voor veranderbereidheid, en 
de vijf definities van ERP implementatiesucces wordt door middel van een casestudie de 
voorspelbaarheid van ERP implementatiesucces empirisch getoetst. Om tot een goede 
onderzoeksopzet te komen, is een systematische aanpak volgens Saunders et al. (2016) van 
belang. Om dit te waarborgen is de opzet van dit onderzoek in een overzichtelijk stappenplan 
uitgewerkt. 
 
Stap 1: Het definiëren van een lijst met eisen 
Als resultaat van het literatuuronderzoek is een normenkader gedefinieerd, bestaande uit 16 
factoren voor veranderbereidheid, en zijn vijf definities van ERP implementatiesucces 
geformuleerd waar de veranderaanpak aan dient te voldoen om de kans op ERP 
implementatiesucces naar verwachting te kunnen vergroten. Dit vormt het uitgangspunt voor 
het definiëren van een lijst met concrete, meetbare eisen op basis waarvan de stellingen met 
betrekking tot veranderbereidheid en ERP implementatiesucces geformuleerd worden ten 
behoeve van het vormgeven van de gestructureerde vragenlijst met gesloten antwoorden.  
 
Stap 2: Het vormgeven van de gestructureerde vragenlijst met gesloten antwoorden 
Op basis van de gedefinieerde lijst met concrete, meetbare eisen met betrekking tot 
veranderbereidheid en ERP implementatiesucces zal per eis een vertaling gemaakt worden 
naar één of meerdere stellingen, waarbij vaktermen, meervoudige stellingen en dubbele 
ontkenningen vermeden worden. Voor veranderbereidheid vormt het uitgangspunt hierbij 
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het DINAMO model (zie Bijlage 2), wat een reeds bewezen meetinstrument betreft. Ter 
illustratie, het operationaliseren van een eis uit het normenkader met betrekking tot ‘kennis 
en ervaring’ betreft onder andere de stelling: “Ik beschik over voldoende kennis en ervaring 
om de ERP implementatie tot een succes te maken”, conform het DINAMO model in Bijlage 
2 van dit onderzoek. Voor ERP implementatiesucces vormen de vijf definities, als resultaat van 
het literatuuronderzoek, de basis voor het formuleren van stellingen ten behoeve van de 
gestructureerde vragenlijst met gesloten antwoorden. Een voorbeeld voor het 
operationaliseren van de eis met betrekking tot ‘organisatiedoelstellingen’ om ERP 
implementatiesucces in relatieve mate te kunnen meten, betreft de stelling: “Het ERP systeem 
draagt bij aan het realiseren van strategische doelen”. De geformuleerde stellingen dienen 
op basis van een vijfpunts-Likertschaal van ‘zeer mee oneens’ tot ‘zeer mee eens’ door de 
respondenten beantwoord te worden. Tot slot bevat dit meetinstrument een vraag met 
betrekking tot de stakeholdergroep waar de respondent onderdeel van is om een goed beeld 
te verkrijgen van de samenstelling van de groep respondenten binnen het onderzoek. Dit 
maakt het mogelijk om uitspraken te kunnen doen over de representativiteit van de 
steekproef. Verder wordt een begeleidende instructie aan het meetinstrument toegevoegd, 
waarin aangegeven wordt voor wie het onderzoek is bedoeld, wat het onderwerp betreft, 
waar de resultaten voor worden gebruikt, hoe lang het duurt om de gestructureerde 
vragenlijst met gesloten antwoorden te beantwoorden en of deelname aan het onderzoek 
anoniem is. 
 
Stap 3: Het toepassen van de vragenlijst in de praktijk 
Nadat de gestructureerde vragenlijst met gesloten antwoorden is opgesteld en binnen een 
testpopulatie gevalideerd is op begrijpelijkheid, zal deze afgenomen worden onder de 
respondenten die betrokken zijn, zijn geweest of zullen zijn bij een ERP implementatie binnen 
de case organisaties. Hierbij is een representatieve samenstelling van de respondenten van 
belang, om tot betrouwbare resultaten te komen. Om deze reden zal de steekproefgrootte 
gebaseerd zijn op een variatie dekkende representativiteit, wat inhoudt dat alle type 
stakeholders die betrokken zijn bij de ERP implementatie vanuit de verschillende 
bedrijfsfuncties bij het onderzoek betrokken worden. Hierbij wordt geborgd dat ieder type 
stakeholder door minimaal twee respondenten vertegenwoordigd wordt.  
 
Stap 4: Het ontwerp en afname van de semigestructureerde diepte-interviews 
Op basis van de resultaten die verkregen zijn naar aanleiding van afname van de 
gestructureerde vragenlijst met gesloten antwoorden, worden vragen geformuleerd ten 
behoeve van de semigestructureerde diepte-interviews. Deze diepte-interviews bevatten een 
zelfde opzet als de gestructureerde vragenlijst, maar gaan dieper in op de variabelen waarvan 
de antwoorden een grotere variatie in de spreiding kent. Middels deze diepte-interviews kan 
op een hoger aggregatieniveau getoetst worden of de resultaten vanuit de gestructureerde 
vragenlijst op juiste wijze geïnterpreteerd worden en kan meer inzicht verkregen worden op 
variabelen waarvan de spreiding in de antwoorden groot is. Hierbij worden respondenten 
vanuit iedere stakeholdergroep geïnterviewd, om de resultaten te valideren die sterk afwijken 
van het gemiddelde. De vragen voor de diepte-interviews betreffen een afgeleide van de 
stellingen uit de gestructureerde vragenlijst met gesloten antwoorden. 
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Stap 5: Het verwerken en interpreteren van de resultaten 
De resultaten vanuit zowel de gestructureerde vragenlijst met gesloten antwoorden als de 
diepte-interviews worden na afname verwerkt en geanalyseerd. In paragraaf 3.3 wordt nader 
toegelicht op welke wijze dit wordt gedaan. Op basis van deze resultaten kan inzicht 
verkregen worden in de bruikbaarheid van het ontwikkelde meetinstrument en de mate 
waarin sprake is van een causaal verband tussen de variabelen ‘veranderbereidheid’ en ‘ERP 
implementatiesucces’. Daarmee kan tot beantwoording van de centrale onderzoeksvraag 
gekomen worden. 
 
Stap 6: Het reflecteren op de onderzoeksmethodologie 
Nadat de onderzoeksresultaten verwerkt en geanalyseerd zijn, zal gereflecteerd worden op 
het uitgevoerde onderzoek en de gebruikte methoden. Ook zal aandacht besteed worden 
aan de beperkingen van het onderzoek en de invloed hiervan op de validiteit, 
betrouwbaarheid en de resultaten van het onderzoek. 
 
Stap 7: Het doen van aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Het onderzoek wordt afgesloten met een conclusie, discussie en aanbevelingen voor verder 
onderzoek aangaande dit onderzoeksonderwerp. 
 

3.3 Gegevensanalyse 
Om de data die vanuit de gestructureerde vragenlijst met gesloten antwoorden verzameld 
worden op juiste wijze te kunnen analyseren, wordt voor beantwoording van de stellingen 
gebruik gemaakt van een Likertschaal met vijf punten van ‘zeer mee oneens’ tot ‘zeer mee 
eens’. Dit is overeenkomstig met het DINAMO model (zie Bijlage 2), wat als gevalideerd en 
betrouwbaar meetinstrument tevens het uitgangspunt vormt voor het formuleren van de 
stellingen met betrekking tot veranderbereidheid ten behoeve van de ontwikkelde 
gestructureerde vragenlijst met gesloten antwoorden. Dit type antwoordschaal biedt de 
mogelijkheid om doorgaans moeilijk te kwantificeren gegevens toch te kunnen ondervragen 
en meten op intervalniveau. De indeling van de schaal op basis van vijf punten zorgt ervoor 
dat er voldoende nuance in de antwoorden aangebracht kan worden en respondenten die 
niet kunnen of willen kiezen toch de mogelijkheid hebben om neutraal te antwoorden. Dit in 
tegenstelling tot een driepunts-Likertschaal die respondenten uitsluitend de mogelijkheid 
biedt om uitersten te kiezen of neutraal te antwoorden, wat naar verwachting resulteert in veel 
neutrale antwoorden die weinig opleveren. Een zevenpunts-Likertschaal biedt daarentegen 
teveel mogelijkheden, zonder dat hierbij voldoende onderscheid gemaakt kan worden in de 
antwoorden. Dit maakt het lastig om de data te interpreteren.  
 
Ook voor de spreiding, ofwel standaarddeviatie, vormt de vijfpunts-Likertschaal een goed 
uitgangspunt. Gezien het onderzoek gericht is op de subjectieve beleving van de feiten 
volgens de respondenten, betreft de standaarddeviatie een belangrijke rekenkundige maat 
voor de spreiding van de antwoorden rondom het gemiddelde. Wanneer er sprake is van 
weinig spreiding, dan liggen de antwoorden dicht bij elkaar. Dit kan daarmee een goede 
voorspeller zijn voor feitelijk gedrag. Echter dient hierbij wel in ogenschouw genomen te 
worden dat er een verschil bestaat tussen de fysieke werkelijkheid die objectief waargenomen 
kan worden en de sociale werkelijkheid, zoals respondenten deze zien en beleven. Met 
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andere woorden betreft dit het verschil tussen wat men zegt te doen en wat men 
daadwerkelijk doet. Middels de gestructureerde vragenlijst met gesloten antwoorden wordt 
voornamelijk inzicht verkregen in datgene waar respondenten in zeggen te geloven, ook wel 
belief structures genoemd (Ajzen, 1991). Belief structures betreffen volgens ‘the theory of 
planned behaviour’ (Ajzen, 1991) goede voorspellers voor toekomstig gedrag, mits het 
vertonen van dat gedrag wordt ondersteund door peers en leidinggevenden. Dit wordt 
geverifieerd aan de hand van de stellingen die in het meetinstrument gebaseerd zijn op de 
factor ‘Ervaren interne druk’ uit het DINAMO model. Uitsluitend wanneer sprake is van een 
hoge score op deze factor, mag aangenomen worden dat de gedragsintenties van de 
respondenten ook daadwerkelijk leiden tot het voorgenomen gedrag.  
 
Wanneer er sprake is van een hoge spreiding, kan er geen eenduidige conclusie getrokken 
worden met betrekking tot de betreffende factor(en). Binnen dit onderzoek wordt gesproken 
over een hoge spreiding wanneer de standaarddeviatie groter is dan 1, omdat dit groter is 
dan de afstand tussen twee alternatieve antwoorden op de gehanteerde vijfpunts-
Likertschaal. In het geval van een hoog of laag gemiddelde met een hoge spreiding, zal de 
betreffende stelling behouden worden. Wanneer dit niet het geval is, zal de overweging 
gemaakt worden om grote outliers uit het onderzoek te verwijderen en opnieuw het 
gemiddelde en de spreiding te berekenen of om de betreffende stelling als onbruikbaar te 
definiëren en uit het onderzoek te verwijderen. In Tabel 5 wordt een toelichting gegeven op 
de mogelijke variaties in de spreiding bij een standaarddeviatie groter dan 1. 
 

Gemiddelde Definitie Toelichting 
 > 4 Er is naar alle waarschijnlijkheid 

sprake van compliance ten 
aanzien van het item in de vraag 

Er zijn enkele outliers die het gemiddelde 
nauwelijks beïnvloeden, maar wel voor een 
hoge spreiding zorgen 

 > 2 en < 4 De mate waarin sprake is van 
compliance is niet vast te stellen 

Er zijn mogelijk vervolgacties benodigd om 
de standaarddeviatie te verantwoorden of te 
reduceren 

 < 2 Er is naar alle waarschijnlijkheid 
geen sprake van compliance ten 
aanzien van het item in de vraag 

Er zijn enkele outliers die het gemiddelde 
nauwelijks beïnvloeden, maar wel voor een 
hoge spreiding zorgen 

Tabel 5: Toelichting standaarddeviatie > 1 

 
Om aan de hand van de resultaten uit het onderzoek te kunnen beoordelen in welke mate 
sprake is van compliance aan het normenkader en ERP implementatiesucces, zal gebruik 
gemaakt worden van beslisregels. Om de totale mate van compliance ten opzichte van het 
normenkader te bepalen, zal eerst de compliance per factor met betrekking tot 
‘veranderbereidheid’ vastgesteld worden. Daarbij kan een factor meerdere stellingen 
bevatten. Ter illustratie wordt factor X op basis van een viertal stellingen gemeten. Iedere 
stelling wordt door respondenten beantwoord op een vijfpunts-Likertschaal van ‘zeer mee 
oneens’ tot ‘zeer mee eens’. Daarmee betreft de maximaal te behalen score op factor X, 
bestaande uit vier stellingen, een 5 (100%) en de gemiddelde score een 3 (60%). Op basis van 
de toelichting op de verschillende mogelijke scores, zoals aangeduid in Tabel 6, kan 
aangenomen worden dat er met betrekking tot factor X in gemiddelde mate sprake is van 
compliance met betrekking tot veranderbereidheid wanneer deze gemiddeld een 3 scoort. 
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Percentage Toelichting 
0% - 20% Er is niet of nauwelijks sprake van veranderbereidheid 

21% - 40% Er is in beperkte mate sprake van veranderbereidheid 

41% - 60% Er is in gemiddelde mate sprake van veranderbereidheid 

61% - 80% Er is in grote mate sprake van veranderbereidheid 

81% - 100% Er is in volledige mate sprake van veranderbereidheid 
Tabel 6: Beslisregels beoordeling veranderbereidheid 

 
Om de totale mate van compliance met betrekking tot ERP implementatiesucces te kunnen 
duiden, wordt deze variabele aan de hand van de vijf definities voor ERP implementatiesucces 
in relatieve mate gemeten. Deze definities vormen daarmee de maatstaven op basis waarvan 
vastgesteld wordt in welke mate sprake is van gepercipieerd ERP implementatiesucces. 
Hierbij wordt uitgegaan van een gezamenlijke totaalscore van de vijf gehanteerde definities 
voor ERP implementatiesucces. Deze is opgebouwd uit de gemiddelde scores per definitie 
bij elkaar opgeteld en uitgedrukt in een percentage ten opzichte van de totaal te behalen 
score van 100%. Op deze percentages is de classificering, zoals weergegeven in Tabel 7, van 
toepassing. Bij een totaalscore vanaf 61% en hoger wordt de compliance met betrekking tot 
ERP implementatiesucces als positief bestempeld en een totaalscore van 60% en lager wordt 
als negatief gedefinieerd. Ter illustratie wordt definitie 1 op basis van een drietal stellingen 
gemeten. Iedere stelling wordt door respondenten beantwoord op een vijfpunts-Likertschaal 
van ‘zeer mee oneens’ tot ‘zeer mee eens’. Wanneer op alle drie de stellingen met betrekking 
tot definitie 1 door de respondenten de maximale score van 5 (100%) wordt gegeven, kan 
aangenomen worden dat er in volledige mate sprake is van ERP implementatiesucces met 
betrekking tot definitie 1.  
 

Percentage Toelichting 
0% - 20% Er is niet of nauwelijks sprake van ERP implementatiesucces 

21% - 40% Er is in beperkte mate sprake van ERP implementatiesucces 

41% - 60% Er is in gemiddelde mate sprake van ERP implementatiesucces 

61% - 80% Er is in grote mate sprake van ERP implementatiesucces 

81% - 100% Er is in volledige mate sprake van ERP implementatiesucces 
Tabel 7: Beslisregels beoordeling ERP implementatiesucces 
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Om de relatie tussen veranderbereidheid en ERP implementatiesucces te kunnen 
beoordelen, wordt gebruik gemaakt van het analysemodel in Figuur 1. 
 
 
 

 
 
 
 
Figuur 1: Analysemodel veranderbereidheid in relatie tot ERP implementatiesucces 

 
Op basis van de resultaten uit het onderzoek, kunnen uitspraken gedaan worden over de 
relatie tussen veranderbereidheid en ERP implementatiesucces wat - afhankelijk van de 
uitkomst - leidt tot één van de volgende conclusies in Tabel 8:  
 

Uitkomst Conclusie 

- - De afwezigheid van de gedefinieerde factoren voor veranderbereidheid 
hebben geleid tot het gebrek aan ERP implementatiesucces. 

- + 

Ondanks het gebrek aan de aanwezigheid van de gedefinieerde factoren voor 
veranderbereidheid is er sprake van ERP implementatiesucces. Dit betekent 
dat deze factoren irrelevant zijn in de context van deze case. Hiervoor zijn 
meerdere verklaringen mogelijk. 

+ - 

Ondanks de aanwezigheid van de gedefinieerde factoren voor 
veranderbereidheid is er geen sprake van ERP implementatiesucces. Niet 
erkende factoren hebben waarschijnlijk geleid tot het gebrek aan ERP 
implementatiesucces. 

+ + 
De aanwezigheid van de gedefinieerde factoren voor veranderbereidheid 
hebben geleid tot ERP implementatiesucces. 

Tabel 8: Conclusie analysemodel veranderbereidheid in relatie tot ERP implementatiesucces 

 
  

Volledige ERP implementatiesucces 

Geen ERP implementatiesucces 

Hoge  
veranderbereidheid 

Lage  
veranderbereidheid 
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3.4 Ethische aspecten, validiteit en betrouwbaarheid 
Deze paragraaf beschrijft hoe het onderzoek op ethisch verantwoorde wijze is opgezet en de 
gebruikte methoden zowel intern als extern valide is en betrouwbare resultaten mogelijk 
maakt om de kwaliteit van de verzamelde data - en de daarmee samenhangende resultaten 
en conclusies - te waarborgen. 
 

3.4.1 Ethische aspecten  
Binnen de case organisatie wordt voorafgaand aan het delen van de gestructureerde lijst met 
stellingen getoetst of de betrokkenen bereid zijn mee te werken aan het onderzoek. 
Deelname aan het onderzoek is tenslotte geheel vrijwillig. Ook hebben respondenten het 
recht om stellingen onbeantwoord te laten wanneer men hier niet op wil of kan antwoorden. 
De resultaten van het onderzoek worden geanonimiseerd verwerkt, wat betekent dat de 
resultaten niet herleidbaar zijn naar de individuele respondenten. Wel wordt bij het verwerken 
van de resultaten rekening gehouden met de verschillende typen stakeholders, die vanuit de 
verschillende bedrijfsfuncties binnen de E2E-procesketen bij het onderzoek betrokken zijn. 
De diepte-interviews die binnen dit onderzoek worden afgenomen, worden bij toestemming 
van de respondent vastgelegd middels video-opnames, die vervolgens gecodeerd worden. 
De video-opnames zullen enkel ten behoeve van het onderzoek beschikbaar zijn voor de 
onderzoeker en niet gedeeld worden met de betreffende case organisatie(s).  
 

3.4.2 Validiteit  
De interne validiteit wordt bepaald door de mate waarin op basis van de gekozen 
onderzoeksmethoden de juiste conclusies getrokken kunnen worden (Saunders et al., 2016). 
Om dit te waarborgen wordt triangulatie toegepast, om te voorkomen dat binnen het 
onderzoek uitsluitend vanuit een enkelvoudig perspectief data verzameld wordt. Om deze 
reden worden ook diepte interviews afgenomen. Op deze wijze kan opheldering gegeven 
worden bij tegengestelde resultaten. Aanvullend hierop wordt steekproefsgewijs bij de 
respondenten geverifieerd of de resultaten op juiste wijze geïnterpreteerd worden om 
misvattingen te voorkomen. 
 
De externe validiteit betreft de mate waarin de conclusies van het onderzoek te generaliseren 
zijn naar de gehele populatie of andere situaties, groepen of personen dan onderzocht zijn 
(Saunders et al., 2016). Om deze te waarborgen, wordt analytische generalisatie toegepast. 
Dit houdt in dat de onderzoeksresultaten uitsluitend gegeneraliseerd mogen worden naar 
andere onderzoekspopulaties die over gelijksoortige kenmerken beschikken als de 
onderzochte case organisaties binnen het onderzoek. Echter dient de werking van het model 
in minstens twee cases aangetoond te worden om over analytische generalisatie te mogen 
spreken. Hierbij hoeft de omvang van de steekproef niet op kwantitatieve wijze berekend te 
worden, maar dient voor de representativiteit van het onderzoek geborgd te worden dat van 
ieder type stakeholder vanuit de verschillende bedrijfsfuncties binnen de E2E-procesketen 
minimaal twee respondenten bij het onderzoek betrokken worden.  
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3.4.3 Betrouwbaarheid  
Om de betrouwbaarheid binnen het onderzoek te waarborgen is het van belang dat het 
onderzoek consistente resultaten oplevert die reproduceerbaar zijn, ongeacht de 
omstandigheden of het tijdstip waarop deze wordt uitgevoerd. Dit wordt geborgd door de 
inzet van een gestructureerde lijst met stellingen die gesloten antwoorden als resultaat 
overlevert. Daarnaast vormt het uitgangspunt voor de ontwikkeling van deze lijst het DINAMO 
model (zie Bijlage 2), wat een reeds bewezen meetinstrument betreft die valide en 
betrouwbaar wordt geacht. Voor wat betreft de diepte-interviews zal de afname hiervan op 
gelijkwaardige wijze uitgevoerd worden om toeval als factor van invloed te reduceren. Tot 
slot zijn alle te volgen stappen in het proces vastgelegd in paragraaf 3.2, om de 
reproduceerbaarheid van het onderzoek te waarborgen en de verkregen resultaten en 
conclusies op basis van de verzamelde data controleerbaar en inzichtelijk te maken.  
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4. Resultaten 
Dit hoofdstuk beschrijft het ontwerp van de gestructureerde vragenlijst met gesloten 
antwoorden en diepte-interviews, de uitvoering van het onderzoek, de resultaten die het 
onderzoek heeft opgeleverd en de analyse van deze gegevens.  
 

4.1 Ontwerp gestructureerde vragenlijst en diepte-interviews 
Op basis van het ontwikkelde normenkader, bestaande uit 16 factoren voor 
veranderbereidheid, en de vijf definities voor ERP implementatiesucces is bij het ontwerp van 
de gestructureerde vragenlijst met gesloten antwoorden per eis een vertaling gemaakt naar 
één of meerdere stellingen, waarbij vaktermen, meervoudige stellingen en dubbele 
ontkenningen vermeden zijn. Voor veranderbereidheid vormt het uitgangspunt het DINAMO 
model (Bijlage 2), wat een reeds bewezen meetinstrument betreft. Dit model 
vertegenwoordigt 14 van de 16 factoren voor veranderbereidheid, zoals gedefinieerd in het 
ontwikkelde normenkader. De twee ERP specifieke factoren, die geen onderdeel vormen van 
het DINAMO model, zijn samen met de bijbehorende consequenties voor de veranderaanpak 
geoperationaliseerd naar meerdere stellingen, zoals uitgewerkt in Bijlage 3 van dit onderzoek. 
Voor ERP implementatiesucces vormen de vijf definities, als resultaat van het 
literatuuronderzoek, het uitgangspunt op basis waarvan stellingen zijn geformuleerd om het 
gepercipieerde ERP implementatiesucces in relatieve mate te kunnen meten. De wijze waarop 
deze definities geoperationaliseerd zijn, is tevens terug te vinden in Bijlage 3 van dit 
onderzoek. 
 
De gestructureerde vragenlijst met gesloten antwoorden is vervolgens ontwikkeld in de tool 
Limesurvey en digitaal bij de geselecteerde stakeholders van case organisatie A en B uitgezet. 
In Bijlage 4 is de begeleidende tekst bij deze gestructureerde vragenlijst met gesloten 
antwoorden terug te vinden. 
 
Op basis van de verkregen resultaten naar aanleiding van afname van de gestructureerde 
vragenlijst met gesloten antwoorden, zijn vragen geformuleerd ten behoeve van de 
semigestructureerde diepte-interviews. Deze diepte-interviews bevatten een zelfde opzet als 
de gestructureerde vragenlijst en gaan op een hoger aggregatieniveau in op de variabelen 
waarvan de antwoorden een grotere variatie in de spreiding kent. Aanvullend daarop zijn 
verdiepende vragen gesteld over de twee ERP specifieke factoren. Daarmee is getracht om 
middels de diepte-interviews een verdieping te geven op de verkregen data vanuit de 
gestructureerde vragenlijst met gesloten antwoorden. Deze vragen zijn vastgelegd in een 
interview protocol, die terug te vinden is in Bijlage 6 van dit onderzoek. De diepte-interviews 
zijn telefonisch of in een online sessie afgenomen bij minimaal één stakeholder uit iedere 
stakeholdergroep van case organisatie A en B. Om te toetsen of de verkregen antwoorden 
juist geïnterpreteerd zijn, zijn de uitwerkingen gevalideerd met de stakeholders waarmee de 
diepte-interviews hebben plaatsgevonden. 
 
 
 
 



29 
 

4.2 Case organisaties 
De gestructureerde vragenlijst met gesloten antwoorden is afgenomen binnen twee case 
organisaties die voldoen aan de opgestelde voorwaarden, zoals beschreven in hoofdstuk 3 
van het onderzoek. De kenmerken van beide case organisaties zijn terug te vinden in 
onderstaande Tabel 9.  
 

  Case organisatie A Case organisatie B 

Omvang 
850 medewerkers 
74 opvanglocaties 

€43 miljoen omzet per jaar 

1050 medewerkers 
67 opvanglocaties 

€48 miljoen omzet per jaar 

Branche 

Kinderopvang 
(peuterspeelzaal, 

kinderdagverblijf en 
buitenschoolse opvang) 

Kinderopvang (peuterspeelzaal, 
kinderdagverblijf en 

buitenschoolse opvang) 

Type ERP implementatie Package Enabled 
Reengineering (PER) 

Package Enabled 
Reengineering (PER) 

Betrokken stakeholders Management, IT staff en 
eindgebruikers 

Management, IT staff en 
eindgebruikers 

Uitrolbreedte 

70% van de organisatie, een 
aantal afdelingen zoals 

crediteurenadministratie en 
facilitair maken geen gebruik 

van het ERP systeem 

70% van de organisatie, een 
aantal afdelingen zoals 

crediteurenadministratie en 
facilitair maken geen gebruik 

van het ERP systeem 
Fase Geïmplementeerd in Q4, 2021 Geïmplementeerd in Q4, 2021 

Tabel 9: Kenmerken case organisaties 

 
Bij beide case organisaties is er sprake geweest van het ERP implementatie type ‘Package 
Enabled Reengineering’ met als doel om de bedrijfsprocessen en de besturing ervan over 
meerdere bedrijfsonderdelen heen te verbeteren. Hierbij lag de nadruk op het optimaliseren 
van de samenwerking tussen de locaties en de backoffice, die voorheen in twee aparte 
systemen werkten die een - niet altijd goed werkende - integratie met elkaar kende. Op basis 
van best practices is het ERP systeem ingezet voor het realiseren van deze nieuwe situatie 
door het herontwerpen van processen en de structuur. Dit resulteerde in een (sterk) 
veranderende werkomgeving, wat maakt dat de impact op medewerkers en hun rollen bij dit 
type ERP implementatie als relatief groot gekenmerkt kan worden. 
 

4.3 Respondenten 
Voor beide case organisaties is een overzicht beschikbaar gesteld van alle stakeholders die 
vanuit de verschillende bedrijfsfuncties betrokken zijn geweest bij de ERP implementatie. 
Hierbij vormde het uitgangspunt om per bedrijfsfunctie minimaal twee stakeholders te 
selecteren. Dit was uitsluitend mogelijk voor de bedrijfsfuncties die uit meer dan één 
medewerker bestaan. 
 
Hierbij is getracht om een representatieve samenstelling van de stakeholders te ondervragen, 
om tot betrouwbare resultaten te komen. De steekproefgrootte is dan ook gebaseerd op een 
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variatie dekkende representativiteit, wat inhoudt dat alle type stakeholders die betrokken zijn 
bij de ERP implementatie vanuit de verschillende bedrijfsfuncties bij het onderzoek betrokken 
zijn.  
 

4.4 Onderzoeksresultaten 
Op basis van de verkregen resultaten naar aanleiding van afname van de gestructureerde 
vragenlijst met gesloten antwoorden en de semigestructureerde diepte-interviews, kan 
antwoord gegeven worden op de empirische onderzoeksvragen die in paragraaf 3.1 
gedefinieerd zijn om de volgende hypothese te toetsen:  
 
“Meer compliance aan het normenkader leidt tot meer ERP implementatiesucces.” 
 
In Bijlage 5 van dit onderzoek zijn de resultaten per stelling terug te vinden van de 
gestructureerde vragenlijst met gesloten antwoorden. Bijlage 7 bevat de gespreksverslagen 
van de semigestructureerde diepte-interviews. 
 
4.4.1 Veranderbereidheid 
Het ontwikkelde normenkader, bestaande uit 14 factoren voor veranderbereidheid op basis 
van het DINAMO model en twee ERP specifieke factoren, is in de praktijk getoetst bij twee 
case organisaties aan de hand van de gestructureerde vragenlijst met gesloten antwoorden. 
In Tabel 10 is de compliance score per variabele weergegeven, alsmede de totale compliance 
score voor het DINAMO model en voor het DINAMO model inclusief de twee ERP specifieke 
factoren. Hierbij is rekening gehouden met het behoud van alle stellingen. 
 

  Case organisatie A Case organisatie B 

DINAMO  μ % σ ⍺ μ % σ ⍺ 
Gevolgen werk 3,9 79 0,8 0,9 3,7 73 0,7 0,5 

Emoties 3,8 77 0,7 0,8 3,1 62 0,9 0,8 

Meerwaarde 2,6 53 1,1 0,8 2,4 48 1,1 0,9 

Betrokkenheid 4,3 86 0,7 0,8 4,6 91 0,5 0,8 

Interne druk 3,9 78 0,7 0,9 3,5 70 0,9 0,6 

Externe noodzaak 3,8 75 0,8 0,3 3,8 76 1,0 0,6 

Kennis en ervaring 4,0 79 0,7 0,8 3,5 70 0,9 0,4 

Aansturing 4,1 83 0,5 0,7 2,9 58 1,0 0,7 

Informatie en communicatie 3,4 69 1,0 0,6 3,2 63 1,1 0,8 

Verandervermogen 3,6 73 0,6 0,3 3,2 64 0,8 0,7 

Beheersbaarheid 3,2 65 0,9 0,4 2,8 56 1,0 -0,5 

Timing  3,6 72 0,9 0,6 3,3 65 1,0 0,4 

Complexiteit 3,5 71 1,1 0,9 3,4 69 1,1 0,9 

Vertrouwen 4,1 77 0,6 0,9 4,1 82 0,5 0,6 

Subtotaal 3,7 74 0,8 0,7 3,4 68 0,9 0,7 
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  Case organisatie A Case organisatie B 

ERP specifiek μ % σ ⍺ μ % σ ⍺ 
Training en opleiding 3,4 69 0,7 - 2,6 52 0,9 - 

Organisatiecultuur 4,1 83 0,4 0,7 3,7 75 0,8 0,5 

Eindtotaal 3,7 74 0,8 0,7 3,4 67 0,9 0,7 
Tabel 10: Compliance score normenkader voor ERP implementatiesucces 

 
Met behulp van deze resultaten kan antwoord gegeven worden op de volgende empirische 
onderzoeksvraag: 
 
Is er sprake van compliance aan het normenkader voor veranderbereidheid, in het bijzonder 
aan de twee specifieke factoren voor ERP implementatiesucces? 
 
Aan de hand van Tabel 11 kan de relatie tussen het DINAMO model en de ERP specifieke 
factoren geanalyseerd worden om de mate van compliance aan het normenkader voor 
veranderbereidheid te duiden en de empirische onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. 
 

 Mate compliance 
ERP specifieke factoren 

LAAG 

Mate compliance 
ERP specifieke factoren 

HOOG 
Veranderbereidheid  

volgens DINAMO 
LAAG 

Verwacht ERP 
implementatiesucces  

slecht (I) 

Verwacht ERP 
implementatiesucces  

slecht (II) 
Veranderbereidheid  

volgens DINAMO 
HOOG 

Verwacht ERP 
implementatiesucces  

slecht (III) 

Verwacht ERP 
implementatiesucces  

goed (IV) 
Tabel 11: Analysemodel relatie DINAMO model en ERP specifieke factoren voor veranderbereidheid 

 
De compliance score van de 14 factoren voor veranderbereidheid op basis van het DINAMO 
model betreft een gemiddelde compliance score van 74% voor case organisatie A. Voor case 
organisatie B geldt een gemiddelde compliance score van 68%. Opvallend is dat voor beide 
case organisaties de factor ‘Meerwaarde’ gemiddeld het laagst scoort. Uit de interviews blijkt 
dat medewerkers zicht bewust waren van de meerwaarde die de ERP implementatie voor de 
organisatie met zich mee moest brengen, maar dat deze meerwaarde in de praktijk nog niet 
(voldoende) tot uiting komt (zie passage ‘Meerwaarde’ in Bijlage 7 bij interview A1, A3, B2 en 
B4).  
 
Gekeken naar de compliance score van de 14 factoren voor veranderbereidheid op basis van 
het DINAMO model inclusief de twee ERP specifieke factoren, kan voor beide case 
organisaties gesteld worden dat de totale score niet tot nauwelijks beïnvloed wordt. De ERP 
specifieke factor ‘Training en opleiding’ scoort voor beide case organisaties iets lager dan het 
gemiddelde resultaat van het DINAMO model. De reden hiervoor is dat volgens de 
geïnterviewden niet voldoende training en opleiding aangeboden is in de werking van het 
ERP systeem en de wijze waarop het gebruikt kan worden in de dagelijkse werkzaamheden 
zie passage ‘Training en opleiding’ in Bijlage 7 bij interview A1, A3, B1 en B2). De ERP 
specifieke factor ‘Organisatiecultuur’ scoort daarentegen juist iets hoger. Hoewel er sprake is 
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van een gebrek aan de juiste ervaring en begeleiding binnen beide case organisaties om 
medewerkers in staat te stellen zich eerder en gemakkelijker aan te passen aan de vereisten 
en behoeften van het ERP systeem, blijkt uit de diepte-interviews dat men doorgaans van 
mening is dat de organisatiecultuur gericht is op het vergroten van het organisatorisch 
leervermogen (zie passage ‘Organisatiecultuur’ in Bijlage 7 bij interview A1, A2, A3, B2 en B4). 
Medewerkers voelen zich bereid en gestimuleerd om nieuwe dingen te leren en zich door te 
ontwikkelen binnen de organisatie. Daarmee houdt het resultaat van deze twee ERP 
specifieke factoren het eindtotaal in balans.  
 
De veranderbereidheid volgens DINAMO inclusief de twee ERP specifieke factoren betreft 
gemiddeld 74% voor case organisatie A, wat gelijk is aan de gemeten veranderbereidheid 
volgens DINAMO exclusief de twee ERP specifieke factoren. Voor case organisatie B betreft 
de veranderbereidheid volgens DINAMO inclusief de twee ERP specifieke factoren 
gemiddeld 76%. Dit is 1% lager dan de gemeten veranderbereidheid volgens DINAMO 
exclusief de twee ERP specifieke factoren.  
 
Op basis van de beslisregels, zoals opgesteld in paragraaf 3.3, kan daarmee aangenomen 
worden dat er voor beide case organisaties in grote mate sprake is van compliance met 
betrekking tot veranderbereidheid, zowel voor het DINAMO model als voor de ERP specifieke 
factoren. Daarmee kan gesteld worden dat er sprake is van een HOOG / HOOG relatie, wat 
betekent dat het verwachte ERP implementatiesucces goed is (Tabel 11).  
 
4.4.2 ERP implementatiesucces 
Voor ERP implementatiesucces is op basis van de vijf definities, als resultaat van het 
literatuuronderzoek, het gepercipieerde ERP implementatiesucces in relatieve mate gemeten 
binnen de twee case organisaties. Deze vijf definities zijn complementair aan elkaar en worden 
binnen dit onderzoek van even groot belang geacht. In Tabel 12 is de score per 
succesdefinitie weergegeven, alsmede de totaalscore voor het gepercipieerde ERP 
implementatiesucces bij beide case organisaties. Hierbij is rekening gehouden met het 
behoud van alle stellingen. 
 

  Case organisatie A Case organisatie B 

Succesdefinitie μ % σ ⍺ μ % σ ⍺ 
Projectdoelstellingen 2,8 56 0,9 0,9 2,3 46 1,0 0,7 
Kwaliteitsverbetering 3,2 64 0,9 0,8 2,4 49 0,8 0,5 

Organisatiedoelstellingen 3,4 67 0,5 0,5 2,9 57 0,7 0,5 

Gedragsverandering (Houding) 3,9 79 0,8 0,9 3,4 69 0,9 0,9 

Gedragsverandering (Gedrag) 3,6 72 0,8 0,8 3,1 61 1,0 0,9 
Stakeholdertevredenheid 3,9 77 0,3 - 3,6 72 0,7 - 

Totaal 3,5 69 0,7 0,8 3,0 59 0,9 0,7 
Tabel 12: score voor gepercipieerde ERP implementatiesucces 
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Figuur 2: Semantische differentiaal resultaten gedragsverandering (Houding)  
 
 

 
Figuur 3: Semantische differentiaal resultaten gedragsverandering (Gedrag)  

 
Met behulp van deze resultaten kan antwoord gegeven worden op de volgende empirische 
onderzoeksvraag: 
 
Is er sprake van ERP implementatiesucces? 
 
De totaalscore voor het gepercipieerde ERP implementatiesucces bij case organisatie A 
betreft gemiddeld 69%. Uit de diepte-interviews blijkt dat met de ERP implementatie een 
goede basis is gelegd, maar dat de daadwerkelijke verandering nog moet plaatsvinden. 
Daarmee betreft de volgende stap het optimaliseren van processen en het beter benutten 
van de beschikbare functionaliteiten om het succes van de ERP implementatie binnen de 
organisatie te vergroten. 
 
Voor case organisatie B geldt voor het gepercipieerde ERP implementatiesucces een 
gemiddelde score van 59%. Op basis van de afgenomen diepte-interviews kan gesteld 
worden dat binnen case organisatie B door de geïnterviewden op dit moment nog niet direct 
gesproken wordt over een succesvolle ERP implementatie. Dit blijkt uit de reacties van alle 
geïnterviewden (B1 t/m B4), zoals terug te lezen in de passage ‘Validatie resultaat’ in Bijlage 
7 van dit onderzoeksrapport. Ondanks de implementatie van het nieuwe systeem is afgerond 
en er binnen de organisatie door alle betrokken afdelingen mee wordt gewerkt, zijn de 
medewerkers er nog niet helemaal aan gewend, beschikt het systeem niet over alle 
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verwachtte functionaliteiten en is er nog niet voldoende kennis in huis om het systeem 
succesvol te gebruiken. 
 
Gekeken naar de scores van de succesdefinitie ‘Gedragsverandering’ kan zowel voor de 
gepercipieerde houding (Figuur 2) als het gedrag (Figuur 3) voor beide case organisaties 
gesteld worden dat een positieve collectieve gedragsverandering bij de gebruikers van het 
ERP systeem is gerealiseerd. In beide gevallen scoort de houding hoger dan het gemeten 
gedrag. Zoals te zien in Figuur 2 en 3 hebben de ervaren uitdagingen voor de gewenste 
gedragsverandering voor beide organisaties voornamelijk betrekking op de mate waarin 
respondenten bereid zijn om bestaande bedrijfsprocessen en routines te optimaliseren en 
handmatige controles los te laten. 
 
Op basis van de beslisregels, zoals opgesteld in paragraaf 3.3, kan aangenomen worden dat 
er bij case organisatie A in grote mate en bij case organisatie B in gemiddelde mate sprake 
is van gepercipieerd ERP implementatiesucces op basis van de vijf definities. 
 
4.4.3 Relatie tussen veranderbereidheid & ERP implementatiesucces 
In onderstaande Figuur 4 is de relatie tussen veranderbereidheid volgens DINAMO en het 
gepercipieerde ERP implementatiesucces grafisch weergegeven, uitgedrukt in percentages 
van de gemiddelde scores. Figuur 5 beschrijft de relatie tussen veranderbereidheid volgens 
DINAMO inclusief de twee ERP specifieke factoren en het gepercipieerde ERP 
implementatiesucces, eveneens uitgedrukt in percentages van de gemiddelde scores. 
 

 
Figuur 4: Relatie veranderbereidheid volgens DINAMO exclusief ERP specifieke factoren en ERP implementatiesucces 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ER
P 

im
p

le
m

en
ta

tie
su

cc
es

Veranderbereidheid

Case organisatie A Case organisatie B



35 
 

 
Figuur 5: Relatie veranderbereidheid volgens DINAMO inclusief ERP specifieke factoren en ERP implementatiesucces 

 
Met behulp van deze resultaten kan antwoord gegeven worden op de volgende empirische 
onderzoeksvraag: 
 
Wat is de relatie tussen veranderbereidheid en ERP implementatiesucces, zijn de twee ERP 
specifieke factoren van cruciaal belang? 
 
Gekeken naar de grafische weergave van de relatie tussen veranderbereidheid volgens 
DINAMO en het gepercipieerde ERP implementatiesucces (Figuur 4) in vergelijking tot de 
grafische weergave van de relatie tussen veranderbereidheid volgens DINAMO inclusief de 
twee ERP specifieke factoren en het gepercipieerde ERP implementatiesucces (Figuur 5), kan 
gesteld worden dat deze nagenoeg gelijk zijn aan elkaar. Daarmee is nog geen directe 
meerwaarde vast te stellen van de twee ERP specifieke factoren ten opzichte van het DINAMO 
model om veranderbereidheid te meten. Op basis hiervan lijkt het dan ook niet zinvol om ERP 
specifieke factoren mee te nemen om de mate van veranderbereidheid vast te stellen en kan 
een standaard meetinstrument als DINAMO volstaan. Wel kan voor beide situaties 
aangenomen worden dat wanneer de veranderbereidheid toeneemt, ook het ERP 
implementatiesucces toeneemt. Geconcludeerd kan worden dat de volgende hypothese, 
zoals geformuleerd in paragraaf 3.1, aanvaard wordt: 
 
“Meer compliance aan het normenkader leidt tot meer ERP implementatiesucces.” 
 
 
 
  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ER
P 

im
p

le
m

en
ta

tie
su

cc
es

Veranderbereidheid

Case organisatie A Case organisatie B



36 
 

5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 
Dit hoofdstuk beschrijft de wetenschappelijke inzichten die naar aanleiding van het onderzoek 
verkregen zijn, startend met de discussie. Daarna volgen de conclusies die naar aanleiding 
van het onderzoek geformuleerd kunnen worden en zullen aanbevelingen gedaan worden 
voor verder onderzoek.  
 

5.1 Discussie - reflectie 
De ontwikkeling en afname van de gestructureerde vragenlijst met gesloten antwoorden, die 
gebaseerd is op het ontwikkelde normenkader, is een goede methode gebleken om de 
relatie tussen veranderbereidheid en gepercipieerd ERP-implementatiesucces in de praktijk 
te duiden. Het voortijdig toetsen van de bereidheid van de betrokkenen bij de ERP 
implementatie bij twee case organisaties om mee te werken aan het onderzoek, heeft geleid 
tot een kwalitatieve respons en een representatieve vertegenwoordiging van de verschillende 
type stakeholders binnen de E2E-procesketens. Daarmee is de werking van het model in het 
empirisch deel van het onderzoek in twee cases aangetoond, wat een minimale vereiste is om 
over analytische generalisatie te mogen spreken. Om te borgen dat naar aanleiding van de 
resultaten vanuit de gestructureerde vragenlijst met gesloten antwoorden de juiste conclusies 
getrokken zijn, is triangulatie toegepast. Door de afname van semigestructureerde diepte-
interviews bij minimaal één stakeholder uit iedere stakeholdergroep, is vanuit een 
meervoudig perspectief data verzameld en is geverifieerd of de resultaten op juiste wijze 
geïnterpreteerd zijn om misvattingen te voorkomen. Het uitgevoerde onderzoek kent echter 
ook discussiepunten ten aanzien van de validiteit en betrouwbaarheid. 
 
Zo is middels de gestructureerde vragenlijst met gesloten antwoorden voornamelijk inzicht 
verkregen in datgene waar respondenten in zeggen te geloven. Gezien er een verschil bestaat 
tussen de fysieke werkelijkheid die objectief waargenomen kan worden en de sociale 
werkelijkheid, zoals respondenten deze zien en beleven, is gebruik gemaakt van belief 
structures (Ajzen, 1991). Belief structures betreffen volgens Ajzen (1991) goede voorspellers 
voor toekomstig gedrag, mits het vertonen van dat gedrag wordt ondersteund door peers en 
leidinggevenden. Dit is geverifieerd aan de hand van de stellingen die in het meetinstrument 
gebaseerd zijn op de factor ‘Ervaren interne druk’ uit het DINAMO model. Gezien bij beide 
case organisaties sprake is van een hoge score op deze factor, kan aangenomen worden dat 
de gedragsintenties van de respondenten ook daadwerkelijk leiden tot het voorgenomen 
gedrag.  
 
Verder heeft het onderzoek zich beperkt tot twee case organisaties waarbij in beide gevallen 
sprake was van het ERP implementatie type ‘Package Enabled Reengineering’. Dit betekent 
dat de onderzoeksresultaten uitsluitend gegeneraliseerd mogen worden naar andere 
onderzoekspopulaties die over gelijksoortige kenmerken beschikken als de onderzochte case 
organisaties binnen het onderzoek. Daarmee kunnen geen uitspraken gedaan worden over 
de relatie tussen veranderbereidheid en gepercipieerd ERP-implementatiesucces voor ERP 
implementaties van de overige erkende types binnen dit onderzoek; IT Gerichte Vervanging, 
Structuur Reconfiguratie en Human Driven Renewal.  
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Daarnaast kan door de opzet van het onderzoek niet vastgesteld worden wat de invloed van 
de individuele variabelen op het gepercipieerde ERP implementatiesucces is, gezien er geen 
mogelijkheid is om de invloed van deze afzonderlijke variabelen geïsoleerd te meten. Om 
deze reden kan niet bepaald worden of alle variabelen en condities uit het normenkader 
evenredig van belang zijn. Daarbij kan ook de volledigheid van het ontwikkelde normenkader 
ter discussie gesteld worden. Naar aanleiding van het literatuuronderzoek zijn naast de 14 
factoren voor veranderbereidheid vanuit het DINAMO model, twee ERP specifieke factoren 
geïdentificeerd. Mogelijkerwijs zijn er andere verklarende variabelen die binnen dit onderzoek 
niet erkend zijn, maar wel relevant geacht worden. 
 
Tot slot is met dit onderzoek getracht om naast het aantonen van het relationele verband 
tussen veranderbereidheid en ERP implementatiesucces, ook de meerwaarde van de twee 
ERP specifieke factoren voor veranderbereidheid ten opzichte van DINAMO te duiden. Uit de 
resultaten van het onderzoek blijkt dat de gemiddelde score op de 14 factoren voor 
veranderbereidheid vanuit het DINAMO model vergelijkbaar is met de gemiddelde score 
voor veranderbereidheid vanuit het DINAMO model inclusief de twee ERP specifieke 
factoren. Daarmee is nog geen directe meerwaarde vast te stellen van de twee ERP specifieke 
factoren ten opzichte van het DINAMO model om veranderbereidheid te meten. Op basis 
hiervan kan gesteld worden dat het niet zinvol lijkt om ERP specifieke factoren mee te nemen 
om de mate van veranderbereidheid vast te stellen. Een standaard meetinstrument als 
DINAMO kan in dat geval volstaan. Echter kan ook ter discussie gesteld worden of het 
effectief is om in de basis uit te gaan vanuit het DINAMO model, gezien deze ruim 90 vragen 
bevat om veranderbereidheid te meten. Wellicht zou gekeken moeten worden naar de 
relevantie van alle vragen en variabelen binnen het DINAMO model met als doel om deze te 
beperken tot het minimaal benodigde aantal vragen en variabelen om met een redelijke 
zekerheid uitspraken te kunnen doen over het gepercipieerde ERP implementatiesucces. 
Hierbij gaat het om de juiste balans tussen de effectiviteit en de efficiëntie van deze vragen 
en variabelen.  
 
5.2 Conclusies 
Met deze studie is onderzoek gedaan naar de meetbaarheid en relatie tussen de aanwezige 
veranderbereidheid binnen een organisatie bij ERP implementatieprojecten van het type 
‘Package Enabled Reengineering’ en de mate waarin dit van invloed is op ERP 
implementatiesucces. Hierbij stond de volgende onderzoeksvraag centraal: 
 
“In hoeverre kan veranderbereidheid bij ERP implementaties meetbaar gemaakt worden en 
welke invloed heeft de veranderbereidheid op ERP implementatiesucces?” 
 
Middels literatuuronderzoek is een normenkader ontwikkeld, bestaande uit 14 factoren voor 
veranderbereidheid volgens DINAMO, twee ERP specifieke factoren en vijf definities voor ERP 
implementatiesucces. Met behulp van dit normenkader kan geïnventariseerd worden hoe 
groot de veranderbereidheid van medewerkers is, welke factoren de veranderbereidheid 
bepalen, wat de mate van gepercipieerd ERP implementatiesucces is en welke interventies 
ERP implementatieprojecten op positieve wijze kunnen beïnvloeden. Daarmee is getracht 
veranderbereidheid bij ERP implementaties meetbaar te maken en is antwoord gegeven op 
het eerste deel van de centrale onderzoeksvraag. 
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Om antwoord te kunnen geven op het tweede deel van deze onderzoeksvraag, is in het 
empirische deel bij twee case organisaties onderzoek gedaan naar de relatie tussen 
veranderbereidheid (onder de aanname dat veranderbereidheid geborgd is als aan de eisen 
van het normenkader is voldaan) en ERP implementatiesucces. Daarbij is tevens getracht om 
de meerwaarde van de twee ERP specifieke factoren voor veranderbereidheid ten opzichte 
van DINAMO te duiden. Op basis van de onderzoeksresultaten kan aangenomen worden dat 
er voor beide case organisaties in grote mate sprake is van compliance met betrekking tot 
veranderbereidheid, zowel voor het DINAMO model als voor de ERP specifieke factoren. Voor 
wat betreft het gepercipieerde ERP implementatiesucces kan aangenomen worden dat er bij 
case organisatie A in grote mate en bij case organisatie B in gemiddelde mate sprake is van 
gepercipieerd ERP implementatiesucces op basis van de vijf definities.  
 
Uit het empirisch onderzoek is gebleken dat de relatie tussen veranderbereidheid en ERP 
implementatiesucces niet significant verandert als de twee ERP specifieke factoren wel of niet 
toegevoegd worden aan het normenkader. Hoewel geen directe meerwaarde is vast te stellen 
van de twee ERP specifieke factoren ten opzichte van het DINAMO model, toont dit 
onderzoek aan dat met uitsluitend relevante vragen en variabelen veranderbereidheid 
gemeten kan worden om met een redelijke zekerheid uitspraken te kunnen doen over het 
gepercipieerde ERP implementatiesucces. Tot slot kan naar aanleiding van dit onderzoek 
geconcludeerd worden dat wanneer de veranderbereidheid toeneemt, ook het ERP 
implementatiesucces toeneemt. Daarmee is de hypothese “Meer compliance aan het 
normenkader leidt tot meer ERP implementatiesucces” aanvaard en kan gesteld worden dat 
interventies op veranderbereidheid en de veranderaanpak op basis van dit normenkader het 
succes van ERP implementatieprojecten op positieve wijze kan beïnvloeden. 
 
5.3 Aanbevelingen voor de praktijk  
Onderzoek wijst uit dat wanneer de veranderbereidheid van medewerkers toeneemt, het 
gepercipieerde ERP implementatiesucces ook toeneemt. De gemiddelde compliance score 
op het normenkader voor veranderbereidheid en het gepercipieerde ERP 
implementatiesucces is bij case organisatie A beduidend hoger dan bij case organisatie B. 
Op basis hiervan wordt aanbevolen aan case organisatie B om interventies op 
veranderbereidheid en de veranderaanpak op basis van het normenkader door te voeren, om 
daarmee het succes van de ERP implementatie op positieve wijze te beïnvloeden.  
 
5.4 Aanbevelingen voor verder onderzoek  
Middels dit onderzoek is de werking van het ontwikkelde normenkader om de relatie tussen 
veranderbereidheid en gepercipieerd ERP-implementatiesucces meetbaar te maken in twee 
cases aangetoond, wat een minimale vereiste is om over analytische generalisatie te mogen 
spreken. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten, dient het onderzoek 
nogmaals uitgevoerd te worden onder andere onderzoekspopulaties die over gelijksoortige 
kenmerken beschikken als de reeds onderzochte case organisaties binnen dit onderzoek. 
Daarmee kan de relatie tussen het DINAMO model en de twee ERP specifieke factoren, zoals 
beschreven in het analysemodel in Tabel 12, nader getoetst worden. Daarnaast kunnen de 
alternatieve verwachte mogelijke uitkomsten - dan een HOOG / HOOG relatie (IV) – op deze 
wijze gevalideerd worden. 
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Ø Aanbeveling voor verder onderzoek (I) - Het ontwikkelde normenkader toepassen bij 
organisaties met vergelijkbare kenmerken als de case organisaties: 

o Organisaties waarbij de veranderbereidheid volgens DINAMO en de mate van 
compliance op de ERP specifieke factoren laag is, ter validatie van een slecht 
verwacht ERP implementatiesucces als resultaat (I); 

o Organisaties waarbij de veranderbereidheid volgens DINAMO laag is en de 
mate van compliance op de ERP specifieke factoren hoog, ter validatie van een 
slecht verwacht ERP implementatiesucces als resultaat (II); 

o Organisaties waarbij de veranderbereidheid volgens DINAMO hoog is en de 
mate van compliance op de ERP specifieke factoren laag, ter validatie van een 
slecht verwacht ERP implementatiesucces als resultaat (III); 

o Organisaties waarbij de veranderbereidheid volgens DINAMO en de mate van 
compliance op de ERP specifieke factoren hoog is, ter validatie van een goed 
verwacht ERP implementatiesucces als resultaat (IV). 

 
Daarnaast is verder onderzoek aanbevolen om de onderzoeksresultaten te kunnen 
generaliseren onder andere onderzoekspopulaties die over andersoortige kenmerken 
beschikken dan de onderzochte case organisaties, die zich in een ander stadium van de ERP 
implementatie bevinden dan de nazorgfase en/of waarbij geen sprake was van een ERP 
implementatie van het type ‘Package Enabled Reengineering’.  
 

Ø Aanbeveling voor verder onderzoek (II) - Het ontwikkelde normenkader toepassen bij 
organisaties met andersoortige kenmerken dan de case organisaties: 

o Organisaties die opereren in andere branches of segmenten waarbij een ERP 
systeem geïmplementeerd is of wordt; 

o Organisaties waarbij de ERP implementatie zich in een andere fase bevindt dan 
de nazorgfase, dus de pre-implementatiefase of de uitvoerende 
implementatiefase; 

o Organisaties waarbij een ERP systeem geïmplementeerd is of wordt van het 
type ‘IT Gerichte Vervanging’, ‘Structuur Reconfiguratie’ of ‘Human Driven 
Renewal’. 

 
Tot slot dient verder onderzoek verricht te worden om inzichten te verkrijgen in het minimaal 
benodigde aantal vragen en variabelen en de weging hiervan ten behoeve van het meten van 
veranderbereidheid. Dit met als doel om zo vroeg, zo efficiënt en zo effectief mogelijk met 
een redelijke zekerheid uitspraken te kunnen doen over het gepercipieerde ERP 
implementatiesucces. Hierbij dient niet alleen de relevantie van alle vragen en variabelen van 
het DINAMO model onderzocht te worden, maar dient ook onderzoek gedaan te worden 
naar mogelijke andere verklarende variabelen op basis waarvan veranderbereidheid in relatie 
tot ERP implementatiesucces gemeten kan worden. 
 

Ø Aanbeveling voor verder onderzoek (III) - Het ontwikkelen van een normenkader 
waarmee op basis van een minimaal benodigd aantal vragen en variabelen 
gepercipieerd ERP implementatiesucces gemeten kan worden: 
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o Onderzoek doen naar de vragen en variabelen binnen het DINAMO model om 
uitsluitend de vragen en variabelen te behouden die relevant geacht worden 
om veranderbereidheid in relatie tot ERP implementatiesucces te meten; 

o Onderzoek doen naar andere verklarende variabelen die relevant geacht 
worden om veranderbereidheid in relatie tot ERP implementatiesucces te 
meten; 

o Onderzoek doen naar de mate waarop de verklarende variabelen, die relevant 
geacht worden om veranderbereidheid in relatie tot ERP implementatiesucces 
te meten, van invloed zijn om hier een wegingsfactor aan toe te kennen. 

 
 

* * *  
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Bijlage 1 Literatuuronderzoek 
 
Deze bijlage beschrijft de onderzoeksaanpak voor de ontwikkeling van het theoretisch kader 
en de uitvoering van het literatuuronderzoek. Voor iedere onderzoeksvraag, waarvoor vanuit 
de wetenschappelijke literatuur getracht is een antwoord te verkrijgen, is aangegeven 
hoeveel papers zijn gevonden, hoeveel daarvan zijn bekeken, welke daarvan relevant 
bevonden zijn en welke uiteindelijk zijn gebruikt in het onderzoek. 
 
Voordat antwoord gegeven kan worden op de centrale onderzoeksvraag, zoals geformuleerd 
in hoofdstuk 1 van het onderzoek, is het van belang om eerst antwoord te verkrijgen op de 
volgende vier deelvragen: 

1. Wat is veranderbereidheid in relatie tot een organisatieverandering?  
2. Wat is ERP implementatiesucces en vanuit welke perspectieven kan dit gedefinieerd 

worden? 
3. Welke factoren met betrekking tot veranderbereidheid hebben invloed op ERP 

implementatiesucces? 
4. Welke ERP implementatietypen worden onderscheiden en hoe verhouden zij zich tot 

veranderbereidheid? 
 
Vanuit de wetenschappelijke literatuur is getracht antwoord te verkrijgen op deze deelvragen 
aan de hand van vooraf gedefinieerde kaders. Zo is, naast de verkregen wetenschappelijke 
literatuur vanuit het cohort van de Open Universiteit met het onderzoeksthema ‘het 
voorspellen van ERP implementatiesucces’, uitsluitend de Open Universiteit Bibliotheek als 
bron geraadpleegd. Specifiek is gezocht op wetenschappelijke publicaties, peer-reviewed 
artikelen en proefschriften met een recente publicatiedatum (< 5 jaar). Bij het formuleren van 
de zoektermen is rekening gehouden met de gehanteerde definities voor kernbegrippen en 
de verschillende beschrijvingen die in de literatuur voor hetzelfde begrip gebruikt worden. 
Daarnaast zijn zoektermen uitsluitend in de Engelse taal toegepast en is zowel gebruik 
gemaakt van enkelvoudige zoektermen als combinaties van meerdere zoektermen met elkaar, 
om de zoekresultaten meer te specificeren op het betreffende onderzoeksonderwerp. 
Wanneer een toegepaste zoekterm of een combinatie van meerdere zoektermen veel 
zoekresultaten opleverden, zijn de eerste 30 à 50 publicaties - gesorteerd op relevantie - 
beoordeeld op de titel van de publicatie. Op basis van deze eerste selectie zijn vervolgens 
zo’n 5 à 25 publicaties beoordeeld op hun inhoud, door deze te scannen op de abstract, 
titelkopjes en conclusie. De publicaties die naar aanleiding hiervan relevant werden geacht 
met betrekking tot het onderzoeksonderwerp, zijn daarna meer in detail gelezen. De 
volgende instellingen zijn toegepast in de Open Universiteit Bibliotheek bij het zoeken naar 
publicaties: 
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Publicatiedatum < 5 jaar 

Content type  
Tijdschriftartikel, Publicatie, Proefschrift, Rapport, Magazine 
(article) en Artikel in vakblad 

Discipline 
Sciences, Economics, Engineering, Business, Computer science 
en Applied sciences 

Taal Nederlands en Engels 

Beperkt tot Open Access items only en Peer-reviewed publicaties 

Uitsluiten uit resultaten Book Reviews 
Filter Relevantie 

Tabel 1: Instellingen Open Universiteit Bibliotheek 

 
Naast de publicaties die aan de hand van (een combinatie van) zoektermen via de Open 
Universiteit Bibliotheek zijn verkregen, is actief gebruik gemaakt van de sneeuwbal-methode. 
Door vanuit één recente publicatie met betrekking tot het onderzoeksonderwerp te scannen 
op citaten, verwijzingen en de literatuurlijst is oudere literatuur over hetzelfde onderwerp 
verkregen. Daarnaast is nieuwere literatuur gevonden door vanuit één relevante publicatie na 
te gaan in welke publicaties hiernaar verwezen is. Publicaties die met behulp van deze 
methode relevant bevonden zijn, zijn gebruikt voor de ontwikkeling van het theoretisch kader.  
 
Middels deze methoden zijn in totaal 25 relevante wetenschappelijke publicaties 
geselecteerd op basis waarvan het theoretisch kader is gevormd. Hieronder is per deelvraag 
vastgelegd welke zoek-query’s via de Open Universiteit Bibliotheek zijn gehanteerd en welke 
resultaten dit heeft opgeleverd. Deze publicaties zijn, samen met de gebruikte publicaties die 
verkregen zijn met behulp van de sneeuwbal-methode, opgenomen in de literatuurlijst van 
dit onderzoeksrapport. 
 

1. Wat is veranderbereidheid in relatie tot een organisatieverandering? 
 

Criteria 
  

Readiness to 
change 

Readiness to 
organizational 

change 

Resistance to 
organizational 

change 

Willingness to 
organizational 

change 
Aantal resultaten 
totaal 137.088 36.684 105.182 105.239 

Aantal resultaten 
laatste 5 jaar 50.273 14.346 32.584 36.333 

Aantal gescand  
op titel 45 36 26 33 

Abstract gelezen 24 18 14 17 
Bestudeerd 4 6 5 2 
Bruikbaar 1 3 1 0 
Bronnen Rafferty et al. 

(2012) 
Armenakis et al. 
(1993); Holt et al. 

(2007); Shah 
(2009) 

Piderit (2000) 
 

Tabel 2: Verantwoording zoekresultaten ‘veranderbereidheid’ 
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2. Wat is ERP implementatiesucces en vanuit welke perspectieven kan dit 
gedefinieerd worden? 
 

Criteria 
  

ERP 
implementation 

success 

ERP 
implementation 
success factors 

ERP and critical 
success factors 

Success of ERP 
systems 

Aantal resultaten 
totaal 23.817 18.042 18.754 42.677 

Aantal resultaten 
laatste 5 jaar 7.496 5.603 5.869 13.689 

Aantal gescand  
op titel 41 33 38 47 

Abstract gelezen 19 12 9 23 
Bestudeerd 3 3 3 4 
Bruikbaar 1 0 2 1 
Bronnen Dezdar en Ainin 

(2011a) 
 Hong en Kim 

(2002); Umble 
et al. (2003) 

Chien en Tsaur 
(2007) 

Tabel 3: Verantwoording zoekresultaten ‘ERP implementatiesucces’ 

 
3. Welke factoren met betrekking tot veranderbereidheid hebben invloed op 
ERP implementatiesucces? 
 

Criteria 
  

Change 
management 

and ERP 
implementati

on success 

Change 
management 

and ERP 

Willingness 
to 

organization
al change 

Organizatio
nal 

readiness for 
change 

ERP and 
critical 
success 
factors 

Aantal 
resultaten 
totaal 

18.136 68.984 105.239 56.786 18.754 

Aantal 
resultaten 
laatste 5 jaar 

5.415 22.304 36.333 20.676 5.869 

Aantal gescand  
op titel 25 31 33 42 38 

Abstract 
gelezen 10 14 9 23 17 

Bestudeerd 2 3 2 9 8 
Bruikbaar 1 1 1 4 4 
Bronnen Aladwani 

(2001) 
Nah et al. 

(2004) 
Metselaar 

(1997) 
Cunningham 
et al. (2002); 
Jones et al. 

(2005); 
Kwahk en 

Bradley 
(2008); Nah 
en Delgado 

(2006); 
Sedera en 
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Lee (2008); 
Weeks et al. 

(2004) 

Dey (2006); 
Somers en 

Nelson 
(2001) 

Tabel 4: Verantwoording zoekresultaten ‘factoren voor veranderbereidheid’ 

 

4. Welke ERP implementatietypen worden onderscheiden en hoe verhouden 
zij zich tot veranderbereidheid? 
 
Criteria 
  

ERP system archetypes Package Enabled Reengineering 
and ERP 

Aantal resultaten 
totaal 362 480 

Aantal resultaten 
laatste 5 jaar 147 67 

Aantal gescand  
op titel 34 28 

Abstract gelezen 9 6 
Bestudeerd 2 2 
Bruikbaar 0 2 
Bronnen 

 
Hsiao en Ormerod (1998); 

Muntslag (2011) 
Tabel 5: Verantwoording zoekresultaten ‘ERP implementatietypen’ 
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Bijlage 2 DINAMO Meetinstrument 
 
Hieronder is het officiële DINAMO Meetinstrument te vinden, zoals ontworpen door 
Metselaar (1997; 2018):  
 
1. Gevolgen voor het werk      
    
Welke invloed verwacht u van het veranderproces op: 

    Zeer 
negatief 

Negatief 

Niet 
positief 

Niet 
negatief 

Positief 
Zeer 

positief 

1. 
..de mate waarin u uw werk als 
interessant ervaart. 

1 2 3 4 5 

2. 
..het belang van uw werk voor de 
organisatie. 

1 2 3 4 5 

3. 
..de hoeveelheid 
verantwoordelijkheid die u draagt 
in uw werk. 

1 2 3 4 5 

4. 
..de mogelijkheden die u heeft om 
uw werk naar eigen inzicht uit te 
voeren. 

1 2 3 4 5 

5. 
.. de mogelijkheden die u heeft om 
aan wensen van (interne) klanten 
tegemoet te komen. 

1 2 3 4 5 

6. ..de kwaliteit van uw werk. 1 2 3 4 5 
7. ..de tevredenheid met uw werk. 1 2 3 4 5 

8. 
..de ontwikkeling van uw salaris en 
overige (secundaire) 
arbeidsvoorwaarden. 

1 2 3 4 5 

9. 
..uw betrokkenheid bij de 
organisatie. 

1 2 3 4 5 

10. ..de ontwikkeling van uw loopbaan. 1 2 3 4 5 
 
 

2. Emoties           
  

Geef hier aan hoe u het veranderproces ervaart, gezien uw positie in de organisatie. 

  Zeer 
bedreigend 

Bedreigend Neutraal Uitdagend 
Zeer 

uitdagend 

11. Bedreigend of uitdagend? 1 2 3 4 5 
  zeer slecht slecht neutraal goed zeer goed 

12. Slecht of goed? 1 2 3 4 5 

  zeer 
vreemd 

vreemd neutraal vertrouwd 
zeer 

vertrouwd 
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13. Vreemd of vertrouwd? 1 2 3 4 5 

  zeer 
negatief 

negatief neutraal positief 
zeer 

positief 

14. Negatief of positief? 1 2 3 4 5 

  zeer 
benauwend 

benauwend neutraal verfrissend 
zeer 

verfrissend 

15. Benauwend of verfrissend? 1 2 3 4 5 

 
 
3. Meerwaarde           
       
Hoe groot is volgens u de meerwaarde van het veranderproces voor: 

    Geen 
meerwaarde 

Beperkte 
meerwaarde 

Redelijk 
grote 

meerwaarde 

Grote 
meerwaarde 

Zeer grote 
meerwaarde 

16. 
..de slagkracht van de 
organisatie op de markt. 

1 2 3 4 5 

17. ..de interne efficiency. 1 2 3 4 5 

18. 
..de kwaliteit van de diensten of 
producten of van de organisatie. 

1 2 3 4 5 

19. 
..het imago van de organisatie 
naar klanten. 

1 2 3 4 5 

20. 
..het imago van de organisatie 
op de arbeidsmarkt. 

1 2 3 4 5 

 
 
4. Betrokkenheid           
       
Geef uw mening over de volgende stellingen: 

    
Helemaal 

mee 
oneens 

 Mee 
oneens 

Niet eens 
niet oneens 

Mee eens 
Helemaal 
mee eens 

21. Het veranderproces leeft voor mij. 1 2 3 4 5 

22. 
Het veranderproces neemt een 
belangrijke plaats in in mijn werk. 

1 2 3 4 5 

23. 
Ik praat veel met collega’s over het 
veranderproces. 

1 2 3 4 5 

24. 
Ik voel me betrokken bij het 
veranderproces. 

1 2 3 4 5 

 
 
5. Interne druk           
       

Geef hier aan hoe volgens u de volgende personen tegenover het veranderproces staan: 

    Zeer 
negatief 

Negatief 

Niet 
positief 

Niet 
negatief 

Positief 
Zeer 

positief 
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25. Uw collega's? 1 2 3 4 5 

26. 
Uw medewerkers (indien van 
toepassing)? 

1 2 3 4 5 

27. Uw direct-leidinggevende? 1 2 3 4 5 

28. 
De directie (indien van 
toepassing)? 

1 2 3 4 5 

29. 
De Raad van Bestuur (indien van 
toepassing)? 

1 2 3 4 5 

 
 
6. Externe noodzaak                    
Geef uw mening over de volgende stellingen: 

    
Helemaal 

mee 
oneens 

 Mee 
oneens 

Niet eens 
niet oneens 

Mee eens 
Helemaal 
mee eens 

30. 
Het veranderproces is 
noodzakelijk gezien de 
ontwikkelingen op de markt. 

1 2 3 4 5 

31. 
We moeten veranderen om de 
organisatie gezond te houden. 

1 2 3 4 5 

32. 
Als het veranderproces mislukt , 
voorzie ik problemen voor de 
organisatie. 

1 2 3 4 5 

33. 
De noodzaak om te veranderen is 
mij duidelijk. 

1 2 3 4 5 

 
 
7. Kennis en ervaring           
       
Geef uw mening over de volgende stellingen: 

    
Helemaal 

mee 
oneens 

 Mee 
oneens 

Niet eens 
niet oneens 

Mee eens 
Helemaal 
mee eens 

34. 

Ik beschik over voldoende kennis 
en ervaring om het 
veranderproces tot een succes te 
maken. 

1 2 3 4 5 

35. 

Ik kan op basis van mijn ervaring 
met eerdere 
veranderingsprojecten bijdragen 
aan het slagen van de 
veranderingen. 

1 2 3 4 5 

36. 
Mijn competentieprofiel sluit aan 
op wat er in de toekomst van mijn 
functie wordt verwacht. 

1 2 3 4 5 
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37. 

Ik kan op basis van mijn vak-
inhoudelijke kennis bijdragen aan 
het slagen van het 
veranderproces. 

1 2 3 4 5 

38. 

Ik heb in het verleden negatieve 
ervaringen opgedaan met de 
invoering van 
organisatieveranderingen. 

5 4 3 2 1 

 
 
8. Aansturing                  
Geef uw mening over de volgende stellingen: 

    
Helemaal 

mee 
oneens 

 Mee 
oneens 

Niet eens 
niet oneens 

Mee eens 
Helemaal 
mee eens 

39. 
De directie informeert iedereen 
op tijd over de komende 
ontwikkelingen. 

1 2 3 4 5 

40. 
Het veranderproces wordt 
doelgericht aangestuurd. 

1 2 3 4 5 

41. 
Het veranderproces is in duidelijke 
fasen ingedeeld. 

1 2 3 4 5 

42. 

De mensen die het 
veranderproces aansturen hebben 
hiervoor de benodigde kennis en 
ervaring. 

1 2 3 4 5 

43. 
Aan de basis van het 
veranderproces ligt een helder 
veranderplan. 

1 2 3 4 5 

 
 
9. Informatie           
       
Geef uw mening over de volgende stellingen: 

    
Helemaal 

mee 
oneens 

 Mee 
oneens 

Niet eens 
niet oneens 

Mee eens 
Helemaal 
mee eens 

44. 
Ik kan de gevolgen van het 
veranderproces voor mijn eigen 
positie goed overzien. 

1 2 3 4 5 

45. 

Ik kan mijn collega's goed 
informeren over de gevolgen van 
het veranderproces voor de 
afdeling. 

1 2 3 4 5 

46. 
Op mijn afdeling heerst 
onzekerheid over de personele 
gevolgen van het veranderproces. 

5 4 3 2 1 
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47. 
Op mijn afdeling heerst 
onzekerheid over de financiële 
gevolgen van het veranderproces. 

5 4 3 2 1 

48. 

Op mijn afdeling heerst 
onzekerheid over de 
organisatorische gevolgen van het 
veranderproces. 

5 4 3 2 1 

49. 

Op mijn afdeling heerst 
onzekerheid over de gevolgen van 
de veranderingen voor de inhoud 
van het werk. 

5 4 3 2 1 

 
 
10. Verandervermogen           
       

Geef uw mening over de volgende stellingen: 

    
Helemaal 

mee 
oneens 

 Mee 
oneens 

Niet eens 
niet oneens 

Mee eens 
Helemaal 
mee eens 

50. 

De stijl van leidinggeven in de 
organisatie helpt om het 
veranderproces tot een succes te 
maken. 

1 2 3 4 5 

51. 

De systemen waarmee ik nu werk 
op mijn afdeling helpen om de 
doelen van het veranderproces te 
bereiken. 

1 2 3 4 5 

52. 

De collega's met wie ik werk zijn 
voldoende ervaren om de 
veranderingen met succes in te 
voeren. 

1 2 3 4 5 

53. 
De ondersteunende afdelingen 
(bijvoorbeeld HR) kunnen 
succesvol meeveranderen. 

1 2 3 4 5 

54. 
De huidige structuur van de 
organisatie draagt bij aan het 
slagen van het veranderproces. 

1 2 3 4 5 

55. 
De normen en waarden van mijn 
collega’s dragen bij aan het slagen 
van het veranderproces. 

1 2 3 4 5 

56. 
De strategische visie van het 
senior-management ondersteunt 
het veranderproces. 

1 2 3 4 5 
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12. Timing           
       

Geef uw mening over de volgende stellingen: 

    
Helemaal 

mee 
oneens 

 Mee 
oneens 

Niet eens 
niet oneens 

Mee eens 
Helemaal 
mee eens 

62. 
Ik loop wat het veranderproces 
betreft voor mijn gevoel achter de 
feiten aan. 

5 4 3 2 1 

63. 
Ik kan het veranderproces goed 
bijhouden. 

1 2 3 4 5 

64. 
Ik ben eraan toe om mijn werk te 
veranderen. 

1 2 3 4 5 

65. 
Het veranderproces komt voor mij 
op een goed moment. 

1 2 3 4 5 

66. 
Het veranderproces voltrekt zich 
voor mij  te snel. 

5 4 3 2 1 

 
 
 
 
 

11. Beheersbaarheid           
       

Geef uw mening over de volgende stellingen: 

    
Helemaal 

mee 
oneens 

 Mee 
oneens 

Niet eens 
niet oneens 

Mee eens 
Helemaal 
mee eens 

57. 
Ik beschouw de veranderingen als 
complex om in te voeren. 

5 4 3 2 1 

58. 

Het succes van het 
veranderproces hangt af van 
externe factoren die moeilijk te 
managen zijn. 

5 4 3 2 1 

59. 

Er zal een grote inspanning nodig 
zijn om alle medewerkers op het 
gewenste competentieniveau te 
krijgen. 

5 4 3 2 1 

60. 

Succesvolle invoering van de 
veranderingen hangt van 
middelen (tijd, geld, kennis) die 
schaars zijn in onze organisatie. 

5 4 3 2 1 

61. 

De huidige ontwikkelingen in de 
organisatie bemoeilijken 
succesvolle invoering van de 
veranderingen. 

5 4 3 2 1 
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13. Vertrouwen           
       
Geef uw mening over de volgende stellingen: 

    
Helemaal 

mee 
oneens 

 Mee 
oneens 

Niet eens 
niet oneens 

Mee eens 
Helemaal 
mee eens 

67. 
Ik heb vertrouwen in de goede 
afloop van dit veranderproces. 

1 2 3 4 5 

68. 
Ik heb vertrouwen in de door de 
directie uitgezette koers voor de 
organisatie. 

1 2 3 4 5 

69. 
Ik heb vertrouwen in de door de 
directie gemaakte (strategische) 
keuzen. 

1 2 3 4 5 

70. 
Ik vertrouw erop dat de directie 
het beste wil voor de organisatie. 

1 2 3 4 5 

71. 

Ik heb vertrouwen in de 
rechtvaardigheid van de directie, 
wanneer beslissingen moeten 
worden genomen. 

1 2 3 4 5 

 
 
14. Veranderbereidheid                  
Geef uw mening over de volgende stellingen: 

    
Helemaal 

mee 
oneens 

 Mee 
oneens 

Niet eens 
niet oneens 

Mee eens 
Helemaal 
mee eens 

72. 
Ik ben bereid om mijn collega's te 
overtuigen van het nut van het 
veranderproces. 

1 2 3 4 5 

73. 

Ik ben bereid om me in te zetten 
in het kader van de huidige 
doelstellingen van het 
veranderproces. 

1 2 3 4 5 

74. 

Ik ben bereid om eventuele 
weerstand tegen het 
veranderproces onder mijn 
medewerkers/collega's weg te 
nemen. 

1 2 3 4 5 

75. 
Ik ben bereid om tijd vrij te maken 
voor de invoering van de 
veranderingen op mijn afdeling. 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
15. Complexiteit van het veranderproces 
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Hoe groot is de impact van het veranderproces volgens u op: 

    Geen 
impact  

 Kleine 
impact 

Redelijk 
grote 

impact 

Grote 
impact  

Zeer grote 
impact 

77. 
..de positie van uw organisatie op 
de markt? 

5 4 3 2 1 

78. 
..de doelstelling(en) die uw 
organisatie nastreeft? 

5 4 3 2 1 

79. 
..de wijze waarop u binnen uw 
organisatie met elkaar omgaat? 

5 4 3 2 1 

80. 
..de wijze waarop besluiten 
worden genomen binnen uw 
organisatie? 

5 4 3 2 1 

81. 
..de inhoud van het werk van uw 
medewerkers/collega's? 

5 4 3 2 1 

82. 
..de wijze waarop uw organisatie 
wordt bestuurd? 

5 4 3 2 1 

83. 
..de wijze waarop uw organisatie 
de markt benadert? 

5 4 3 2 1 

 
 
16. Resultaat            
       

Welk resultaat verwacht u van het veranderproces voor… 

    Zeer 
negatief 

Negatief 

Niet 
positief 

Niet 
negatief 

Positief 
Zeer 

positief 

84. 
..de kwaliteit van het leiderschap 
in de organisatie? 

1 2 3 4 5 

85. 
..de kwaliteit van de medewerkers 
in de organisatie? 

1 2 3 4 5 

86. 
..de kwaliteit van strategie en 
beleid? 

1 2 3 4 5 

87. 
..de kwaliteit van middelen-
management (tijd, geld, mensen)? 

1 2 3 4 5 

88. ..de kwaliteit van werkprocessen? 1 2 3 4 5 

89. 
..de tevredenheid van 
medewerkers? 

1 2 3 4 5 

90. ..de tevredenheid van klanten? 1 2 3 4 5 

91. 
..de waardering door de 
maatschappij? 

1 2 3 4 5 

92. 
..het leervermogen van de 
organisatie? 

1 2 3 4 5 

 
Tenslotte bestaat het DINAMO model nog uit een aantal (open) vragen, waarvan de 
beantwoording geen invloed heeft op de meetresultaten. Deze zijn achterwege gelaten.  
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Bijlage 3 Ontwerp gestructureerde vragenlijst 
 
Deze bijlage beschrijft de wijze waarop de ERP specifieke factoren voor veranderbereidheid 
en de vijf definities voor ERP implementatiesucces geoperationaliseerd zijn naar meerdere 
stellingen ten behoeve van de gestructureerde vragenlijst met gesloten antwoorden. 
 

ERP specifieke factoren 
 
Variabele Training en opleiding 
Consequentie Er dient voldoende training en opleiding aangeboden te worden 

in de werking van het ERP systeem en de wijze waarop het 
gebruikt kan worden in de dagelijkse werkzaamheden. 

Referentie(s) Chatzoglou, Chatzoudes, & Apostolopoulou, 2016; Somers & 
Nelson, 2001 

Stelling(en) 1. Er was voldoende training en opleiding aangeboden om het 
ERP systeem in mijn dagelijkse werkzaamheden te gebruiken. 

 
Variabele Organisatiecultuur 
Consequentie De organisatiecultuur dient gericht te zijn op het vergroten van 

het organisatorisch leervermogen door middel van 
experimenteren, het nemen van gecontroleerde risico's, dialoog, 
interactie met de externe omgeving en gezamenlijke 
besluitvorming om medewerkers in staat te stellen zich eerder en 
gemakkelijker aan te passen aan de vereisten en behoeften van 
het ERP systeem. 

Referentie(s) Kwahk & Lee, 2008; Lapointe & Rivard, 2005; Nah et al., 2004; 
Shang, 2009; Ke & Wei, 2008 

Stelling(en) 1. In onze organisatie werden medewerkers actief betrokken bij 
het vormgeven van het verandertaject. 
2. In onze organisatie werden medewerkers in voldoende mate 
betrokken bij het besluitvormingsproces rondom de ERP 
implementatie. 
3. In onze organisatie werden medewerkers gestimuleerd om 
zichzelf te blijven ontwikkelen en nieuwe dingen te leren. 
4. Er is veel aandacht geweest voor het helder krijgen van alle 
gebruikersbehoeften en het prioriteren hiervan over de 
afdelingen heen. 
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ERP implementatiesucces 
 
Variabele Projectdoelstellingen 
Consequentie De vooraf gedefinieerde doelstellingen van het project met 

betrekking tot tijd, budget en de projectscope worden behaald. 
Referentie(s) Markus et al., 2000; Hong & Kim, 2002 
Stelling(en) 1. De ERP implementatie is binnen de vooraf afgesproken tijd 

afgerond. 
2. De ERP implementatie is binnen het vooraf afgesproken 
budget opgeleverd. 
3. Alle vooraf afgesproken functionaliteiten zijn bij de ERP 
implementatie opgeleverd. 

 
Variabele Kwaliteitsverbetering 
Consequentie De informatiekwaliteit, systeemkwaliteit,  en servicekwaliteit van 

het ERP systeem worden als positief gepercipieerd. 
Referentie(s) Chien & Tsaur, 2007; DeLone & McLean, 1992 - 2003; Dezdar & 

Ainin, 2011a; Hong & Kim, 2002 
Stelling(en) 1. De kwaliteit van de informatie in het ERP systeem is 

voldoende. 
2. De functionaliteiten van het ERP systeem zijn toereikend. 
3. Er zijn voldoende key- en superusers aanwezig die hulp 
kunnen bieden bij vragen en problemen. 
4. Er is een helpdesk beschikbaar die snelle en goede hulp kan 
bieden bij vragen en problemen. 

 

Variabele Organisatiedoelstellingen 
Consequentie De organisatiedoelstellingen en prestatieverbeteringen op het 

gebied van effectiviteit en efficiëntie worden gerealiseerd. 
Referentie(s) Dezdar & Ainin, 2011a; Stratman & Roth, 2002 
Stelling(en) 1. Het ERP systeem draagt bij aan het optimaliseren van de 

organisatie. 
2. Het ERP systeem draagt bij aan het realiseren van strategische 
doelen. 

 

Variabele Gedragsverandering 
Consequentie Een positieve collectieve gedragsverandering bij de gebruikers 

van het ERP systeem is gerealiseerd. 
Referentie(s) Schimmel, 2007; Umble et al., 2003; Marnewick & Labuschagne, 

2005 
Stelling(en) Houding: 

1. In onze organisatie waarderen we vooral het 'brandjes blussen' 
vs. In onze organisatie waarderen we de mogelijkheden om 
professionaliteit te vergroten. 
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2. In onze organisatie camoufleren we fouten vs. In onze 
organisatie melden we fouten en maken we ze bespreekbaar. 
3. In onze organisatie schermen we ons werkterrein af vs. In onze 
organisatie heerst er openheid. 
4. In onze organisatie hechten we er waarde aan om alles 
handmatig te controleren vs. In onze organisatie hechten we er 
waarde aan processen te stroomlijnen door de controles te 
automatiseren of weg te laten. 
5. In onze organisatie staan de belangen van de eigen afdeling 
voorop vs. In onze organisatie staat het gezamenlijk belang 
voorop. 
6. In onze organisatie voelen we ons verantwoordelijk voor het 
functioneren van de eigen afdeling vs. In onze organisatie voelen 
we ons verantwoordelijk voor het functioneren van het geheel. 
7. In onze organisatie staat het beheersen van problemen van de 
eigen afdeling centraal vs. In onze organisatie staat het 
beheersen van gemeenschappelijke/afdeling overstijgende 
problemen centraal. 
8. In onze organisatie waarderen we kennis over bestaande 
routines vs. In onze organisatie waarderen we kennis om de 
routine te doorbreken. 
9. In onze organisatie zien we ICT als recept voor ellende vs. In 
onze organisatie zien we ICT als onmisbaar middel om 
veranderingen te realiseren. 
10. In onze organisatie benadrukken we het unieke karakter van 
de eigen afdeling vs. In onze organisatie benadrukken we de 
gemeenschappelijke delers. 
11. In onze organisatie krijgt het realiseren van personele 
reducties voorrang boven het verbeteren van de efficiency en 
effectiviteit van processen (reorganisatie eerst) vs. In onze 
organisatie krijgt het verbeteren van de efficiency en effectiviteit 
van processen voorrang boven het behalen van personele 
reducties (procesverbetering eerst). 
 
Gedrag: 
1. In onze organisatie houden we vast aan bestaande routines vs. 
In onze organisatie doorbreken we bestaande routines. 
2. In onze organisatie bouwen we procedurele/handmatige 
checks in om fouten van data te detecteren vs. In onze 
organisatie zorgen we voor hoge kwaliteit bij het invoeren van 
data. 
3. In onze organisatie verhullen we de relatie tussen bereikte 
resultaten en de inspanning die dat gekost heeft vs. In onze 
organisatie zijn we transparant over de relatie tussen bereikte 
resultaten en de inspanning die dat gekost heeft. 
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4. In onze organisatie worden zaken dicht getimmerd met behulp 
van regelgeving vs. In onze organisatie wordt er vertrouwen 
getoond in de controlemogelijkheden van het ERP systeem. 
5. In onze organisatie worden anderen niet aangesproken op hun 
verantwoordelijkheden vs. In onze organisatie spreken we elkaar 
aan op bijdrage aan gemeenschappelijk resultaat. 
6. In onze organisatie is er sprake van terugtrekking op eigen 
werkgebied vs. In onze organisatie helpen we elkaar bij 
stagnaties. 
7. In onze organisatie houden we vast aan bestaande 
sturingsvormen (hiërarchisch georiënteerd) vs. In onze organisatie 
zetten we nieuwe sturingsvormen in (proces georiënteerd). 
8. In onze organisatie houden we vast aan bestaande 
bedrijfsprocessen vs. In onze organisatie passen we 
bedrijfsprocessen grondig aan. 
9. In onze organisatie wachten we af totdat het mis gaat (‘de 
automatisering overkomt ons’) vs. In onze organisatie gaan we 
proactief op zoek naar maatregelen om het ERP systeem 
productief te gebruiken. 
10. In onze organisatie zoeken we de verschillen op vs. In onze 
organisatie zoeken we de overeenkomsten op. 
11. In onze organisatie bieden we weerstand bij reorganisaties vs. 
In onze organisatie maken we ons geen zorgen over de impact 
op de werkgelegenheid bij de aanpassing van processen. 

 

Variabele Stakeholdertevredenheid 
Consequentie Alle stakeholders met hindermacht (productiemacht, 

blokkademacht) steunen het project. 
Referentie(s) De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2000; De Bruijn et al., 2002; Ettlie, 

Bridges, & O'keefe, 1984; Hall & Rosenthal, 1993 
Stelling(en) 1. Alle belanghebbenden die het succes van de implementatie 

van Jaamo kunnen beïnvloeden voelen zich betrokken en 
steunen het veranderproces. 
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Bijlage 4 Begeleidende tekst gestructureerde vragenlijst 
 
Deze bijlage bevat de begeleidende tekst bij de gestructureerde vragenlijst met gesloten 
antwoorden, die middels de tool Limesurvey digitaal bij de geselecteerde stakeholders van 
case organisatie A en B is uitgezet. 
 

4.1 Inleiding 
Uw organisatie heeft in het afgelopen jaar een veranderproces doorgemaakt met de 
implementatie van Jaamo. Voor dit onderzoek naar de wijze waarop een veranderproces als 
deze het best kan worden ingericht om de kans op succes te maximaliseren, zijn een aantal 
stellingen geformuleerd. De invulinstructies per onderdeel zijn opgenomen in de vragenlijst.  
 
Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. We adviseren u om de vragenlijst in te vullen op een 
laptop of desktop in verband met de leesbaarheid. De vragenlijst zal anoniem verwerkt 
worden en uw antwoorden zullen niet worden gedeeld met Jaamo.  
 
Bedankt dat u de tijd neemt om deze vragenlijst in te vullen.  
 
Wij stellen uw inbreng zeer op prijs!  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Charlotte, Elsbeth, Jip en Kyra 
Master Business Process Management & IT, Open Universiteit   
 

4.2 Vragenlijst 
Zie Bijlage 5 voor alle stellingen die onderdeel vormen van de gestructureerde vragenlijst met 
gesloten antwoorden. 
 

4.3 Slot 
U heeft zojuist uw antwoorden verstuurd. Hartelijk dank voor uw deelname! 
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Bijlage 5 Resultaten gestructureerde vragenlijst 
 
Deze bijlage bevat de verkregen resultaten vanuit de gestructureerde vragenlijst met 
gesloten antwoorden bij case organisatie A en B voor het normenkader, bestaande uit 16 
factoren voor veranderbereidheid, en voor ERP implementatiesucces op basis van vijf 
perspectieven. 
 

5.1 Case organisatie A 
 

5.1.1 Veranderbereidheid 
 
1. Gevolgen werk         

          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Welke invloed verwachtte u vooraf van het veranderproces 
op de mate waarin u uw werk als interessant ervaart? 5 4,1 83% 0,8 

Welke invloed verwachtte u vooraf van het veranderproces 
op het belang van uw werk voor de organisatie? 5 4,1 83% 0,8 

Welke invloed verwachtte u vooraf van het veranderproces 
op de hoeveelheid verantwoordelijkheid die u draagt in uw 
werk? 

5 4,1 83% 0,8 

Welke invloed verwachtte u vooraf van het veranderproces 
op de mogelijkheden die u heeft om uw werk naar eigen 
inzicht uit te voeren? 

5 3,9 77% 0,6 

Welke invloed verwachtte u vooraf van het veranderproces 
op de mogelijkheden die u heeft om aan wensen van 
(interne) klanten tegemoet te komen? 

5 4,1 83% 0,6 

Welke invloed verwachtte u vooraf van het veranderproces 
op de kwaliteit van uw werk? 5 4,3 86% 0,5 

Welke invloed verwachtte u vooraf van het veranderproces 
op de tevredenheid met uw werk? 5 4,0 80% 0,5 

Welke invloed verwachtte u vooraf van het veranderproces 
op de ontwikkeling van uw salaris en overige (secundaire) 
arbeidsvoorwaarden? 

5 3,1 63% 0,3 

Welke invloed verwachtte u vooraf van het veranderproces 
op uw betrokkenheid bij de organisatie? 5 3,7 74% 0,9 

Welke invloed verwachtte u vooraf van het veranderproces 
op de ontwikkeling van uw loopbaan? 5 3,7 74% 0,9 
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Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 
Gemiddelde 3,9 

Percentage 79% 

Standaarddeviatie 0,8 

Cronbach's Alpha 0,9 
 
2. Emoties         
          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Geef hier aan hoe u het veranderproces heeft ervaren, gelet 
op uw positie in de organisatie: Bedreigend of uitdagend? 5 4,1 83% 0,6 

Geef hier aan hoe u het veranderproces heeft ervaren, gelet 
op uw positie in de organisatie: Slecht of goed? 5 3,6 72% 0,5 

Geef hier aan hoe u het veranderproces heeft ervaren, gelet 
op uw positie in de organisatie: Vreemd of vertrouwd? 5 3,9 78% 1,0 

Geef hier aan hoe u het veranderproces heeft ervaren, gelet 
op uw positie in de organisatie: Negatief of positief? 5 3,7 74% 0,5 

Geef hier aan hoe u het veranderproces heeft ervaren, gelet 
op uw positie in de organisatie: Benauwend of verfrissend? 5 3,9 78% 0,6 

 
Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 3,8 

Percentage 77% 
Standaarddeviatie 0,7 

Cronbach's Alpha 0,8 
 
3. Meerwaarde         

          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Hoe groot is volgens u de meerwaarde van het 
veranderproces voor de slagkracht van de organisatie op de 
markt? 

5 3,0 60% 1,1 

Hoe groot is volgens u de meerwaarde van het 
veranderproces voor de interne efficiency? 5 2,7 54% 1,0 

Hoe groot is volgens u de meerwaarde van het 
veranderproces voor de kwaliteit van de diensten of 
producten of van de organisatie? 

5 2,9 58% 1,0 
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Hoe groot is volgens u de meerwaarde van het 
veranderproces voor het imago van de organisatie naar 
klanten? 

5 2,4 48% 0,9 

Hoe groot is volgens u de meerwaarde van het 
veranderproces voor het imago van de organisatie op de 
arbeidsmarkt? 

5 2,1 42% 1,1 

 
Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 2,6 

Percentage 53% 
Standaarddeviatie 1,1 

Cronbach's Alpha 0,8 
 
4. Betrokkenheid         

          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Het veranderproces leefde voor mij. 5 4,0 80% 0,9 

Het veranderproces nam een belangrijke plaats in in mijn 
werk. 5 4,4 88% 0,5 

Ik praatte veel met collega’s over het veranderproces. 5 4,3 86% 0,5 

Ik voelde me betrokken bij het veranderproces. 5 4,6 92% 0,5 

 
Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 4,3 

Percentage 86% 

Standaarddeviatie 0,7 
Cronbach's Alpha 0,8 

 
5. Interne druk         
          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Geef hier aan hoe volgens u de volgende personen 
tegenover het veranderproces stonden: Uw collega's? 5 3,7 74% 0,7 

Geef hier aan hoe volgens u de volgende personen 
tegenover het veranderproces stonden: Uw medewerkers 
(indien van toepassing) 

5 3,7 74% 0,5 

Geef hier aan hoe volgens u de volgende personen 
tegenover het veranderproces stonden: Uw direct-
leidinggevende? 

5 3,7 74% 0,9 
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Geef hier aan hoe volgens u de volgende personen 
tegenover het veranderproces stonden: De directie (indien 
van toepassing)? 

5 4,1 82% 0,6 

Geef hier aan hoe volgens u de volgende personen 
tegenover het veranderproces stonden: De Raad van 
Bestuur (indien van toepassing)? 

5 4,1 82% 0,6 

 
Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 3,9 

Percentage 78% 
Standaarddeviatie 0,7 

Cronbach's Alpha 0,9 
 
6. Externe noodzaak         

          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Het veranderproces was noodzakelijk gezien de 
ontwikkelingen op de markt 5 4,3 86% 0,5 

We moesten veranderen om de organisatie gezond te 
houden. 5 3,1 62% 0,6 

Als het veranderproces zou mislukken, voorzag ik 
problemen voor de organisatie. 5 3,6 72% 0,9 

De noodzaak om te veranderen was mij duidelijk. 5 4,0 80% 0,5 

 
Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 3,8 

Percentage 75% 
Standaarddeviatie 0,8 

Cronbach's Alpha 0,3 
 
7. Kennis en ervaring         

          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Ik beschikte over voldoende kennis en ervaring om het 
veranderproces tot een succes te maken. 5 4,1 82% 0,3 

Ik kon op basis van mijn ervaring met eerdere 
veranderprocessen bijdragen aan het slagen van de 
veranderingen. 

5 3,9 78% 0,6 

Mijn competentieprofiel sloot aan op wat er in de toekomst 
van mijn functie werd verwacht. 5 4,0 80% 0,5 
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Ik kon op basis van mijn vakinhoudelijke kennis bijdragen 
aan het slagen van het veranderproces. 5 4,1 82% 0,6 

Ik had in het verleden negatieve ervaringen opgedaan met 
de invoering van organisatieveranderingen. 5 3,7 74% 0,9 

 
Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 4,0 

Percentage 79% 

Standaarddeviatie 0,7 
Cronbach's Alpha 0,8 

 
8. Aansturing         
          

Stelling Max score Gem % STDEV 
De directie informeerde iedereen op tijd over de komende 
ontwikkelingen. 5 3,7 74% 0,7 

Het veranderproces werd doelgericht aangestuurd. 5 4,4 88% 0,5 

Het veranderproces was in duidelijke fasen ingedeeld. 5 4,3 86% 0,5 

De mensen die het veranderproces aanstuurden hadden 
hiervoor de benodigde kennis en ervaring. 5 4,1 82% 0,3 

Aan de basis van het veranderproces lag een helder 
veranderplan. 5 4,1 82% 0,3 

 
Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 4,1 

Percentage 83% 

Standaarddeviatie 0,5 
Cronbach's Alpha 0,7 

 
9. Informatie en communicatie         
          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Ik kon de gevolgen van het veranderproces voor mijn eigen 
positie goed overzien. 5 3,9 78% 0,8 

Ik kon mijn collega's goed informeren over de gevolgen van 
het veranderproces voor de afdeling. 5 3,7 74% 1,0 

Op mijn afdeling heerste onzekerheid over de personele 
gevolgen van het veranderproces. 5 3,3 66% 0,9 
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Op mijn afdeling heerste onzekerheid over de financiële 
gevolgen van het veranderproces. 5 3,7 74% 0,9 

Op mijn afdeling heerste onzekerheid over de 
organisatorische gevolgen van het veranderproces. 5 3,3 66% 1,0 

Op mijn afdeling heerste onzekerheid over de gevolgen van 
de veranderingen voor de inhoud van het werk. 5 2,7 54% 0,7 

 
Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 3,4 

Percentage 69% 
Standaarddeviatie 1,0 

Cronbach's Alpha 0,6 
 
10. Verandervermogen         

          

Stelling Max score Gem % STDEV 
De stijl van leidinggeven in de organisatie hielp om het 
veranderproces tot een succes te maken. 5 4,1 82% 0,3 

De systemen (al dan niet geautomatiseerde hulpmiddelen 
anders dan Jaamo) waarmee ik toen werkte op mijn 
afdeling hielpen om de doelen van het veranderproces te 
bereiken. 

5 3,0 60% 0,5 

De collega's met wie ik werk waren voldoende ervaren om 
de veranderingen met succes in te voeren. 5 3,9 78% 0,6 

De ondersteunende afdelingen (bijvoorbeeld HR) konden 
succesvol mee veranderen. 5 3,1 62% 0,3 

De structuur van de organisatie droeg bij aan het slagen van 
het veranderproces. 5 3,7 74% 0,5 

De normen en waarden van mijn collega’s droegen bij aan 
het slagen van het veranderproces. 5 3,9 78% 0,3 

De strategische visie van het senior-management 
ondersteunde het veranderproces. 5 3,7 74% 0,5 

 
Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 3,6 

Percentage 73% 
Standaarddeviatie 0,6 

Cronbach's Alpha 0,3 
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11. Beheersbaarheid         
          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Ik beschouwde de veranderingen als complex om in te 
voeren. 5 3,3 66% 0,9 

Het succes van het veranderproces hing af van externe 
factoren die moeilijk te managen waren. 5 3,4 68% 0,7 

Er was een grote inspanning nodig om alle medewerkers op 
het gewenste competentieniveau te krijgen. 5 2,6 52% 0,7 

Succesvolle invoering van de veranderingen hing af van 
middelen (tijd, geld, kennis) die schaars waren in onze 
organisatie. 

5 3,3 66% 0,9 

De ontwikkelingen in de organisatie bemoeilijkten 
succesvolle invoering van de veranderingen. 5 3,6 72% 0,7 

 
Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 3,2 
Percentage 65% 

Standaarddeviatie 0,9 

Cronbach's Alpha 0,4 
 
12. Timing         

          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Ik liep wat het veranderproces betreft voor mijn gevoel 
achter de feiten aan. 5 3,6 72% 1,0 

Ik kon het veranderproces goed bijhouden. 5 3,7 74% 0,9 

Ik was eraan toe om mijn werk te veranderen. 5 3,4 68% 0,9 

Het veranderproces kwam voor mij op een goed moment. 5 3,6 72% 0,9 

Het veranderproces voltrok zich voor mij te snel. 5 3,7 74% 0,7 

 
Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 3,6 

Percentage 72% 
Standaarddeviatie 0,9 

Cronbach's Alpha 0,6 
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13. Complexiteit         
          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Hoe groot was de impact van het veranderproces volgens u 
op de positie van uw organisatie op de markt? 5 4,0 80% 0,9 

Hoe groot was de impact van het veranderproces volgens u 
op de doelstelling(en) die uw organisatie nastreefde? 5 3,0 60% 0,8 

Hoe groot was de impact van het veranderproces volgens u 
op de wijze waarop u binnen uw organisatie met elkaar 
omging? 

5 3,6 72% 1,2 

Hoe groot was de impact van het veranderproces volgens u 
op de wijze waarop besluiten werden genomen binnen uw 
organisatie? 

5 3,3 66% 0,9 

Hoe groot was de impact van het veranderproces volgens u 
op de inhoud van het werk van uw medewerkers/collega's? 5 2,7 54% 1,0 

Hoe groot was de impact van het veranderproces volgens u 
op de wijze waarop uw organisatie werd bestuurd? 5 4,3 86% 1,0 

Hoe groot was de impact van het veranderproces volgens u 
op de wijze waarop uw organisatie de markt benaderde? 5 3,9 78% 1,0 

 
Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 3,5 

Percentage 71% 

Standaarddeviatie 1,1 
Cronbach's Alpha 0,9 

 
14. Vertrouwen         
          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Ik had vertrouwen in de goede afloop van dit 
veranderproces. 5 3,9 78% 0,6 

Ik had vertrouwen in de door de directie uitgezette koers 
voor de organisatie. 5 4,1 82% 0,6 

Ik had vertrouwen in de door de directie gemaakte 
(strategische) keuzen. 5 4,1 82% 0,6 

Ik vertrouwde erop dat de directie het beste wilde voor de 
organisatie. 5 4,3 86% 0,5 

Ik had vertrouwen in de rechtvaardigheid van de directie, 
wanneer beslissingen moesten worden genomen. 5 4,3 86% 0,5 
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Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 
Gemiddelde 4,1 

Percentage 77% 

Standaarddeviatie 0,6 

Cronbach's Alpha 0,9 
 
15. Training en opleiding         
          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Er was voldoende training en opleiding aangeboden om 
Jaamo in mijn dagelijkse werkzaamheden te gebruiken. 5 3,4 68% 0,7 

 
Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 3,4 

Percentage 69% 
Standaarddeviatie 0,7 

Cronbach's Alpha - 
 
16. Organisatiecultuur         

          

Stelling Max score Gem % STDEV 
In onze organisatie werden medewerkers actief betrokken 
bij het vormgeven van het verandertraject. 5 4,3 86% 0,5 

In onze organisatie werden medewerkers in voldoende 
mate betrokken bij het besluitvormingsproces rondom de 
ERP implementatie. 

5 4,1 82% 0,3 

In onze organisatie werden medewerkers gestimuleerd om 
zichzelf te blijven ontwikkelen en nieuwe dingen te leren. 5 4,0 80% 0,5 

Er is veel aandacht geweest voor het helder krijgen van alle 
gebruikersbehoeften en het prioriteren hiervan over de 
afdelingen heen. 

5 4,1 82% 0,3 

 
Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 4,1 

Percentage 83% 

Standaarddeviatie 0,4 
Cronbach's Alpha 0,7 
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17. Veranderbereidheid         
          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Ik was bereid om mijn collega's te overtuigen van het nut 
van het veranderproces. 5 4,3 86% 0,5 

Ik was bereid om me in te zetten in het kader van de 
huidige doelstellingen van het veranderproces. 5 4,3 86% 0,5 

Ik was bereid om eventuele weerstand tegen het 
veranderproces onder mijn medewerkers/collega's weg te 
nemen. 

5 4,1 82% 0,6 

Ik was bereid om tijd vrij te maken voor de invoering van de 
veranderingen op mijn afdeling. 5 4,4 88% 0,5 

 
Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 4,3 

Percentage 86% 
Standaarddeviatie 0,5 

Cronbach's Alpha 0,9 
 
18. Resultaat         

          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Welk resultaat verwachtte u van het veranderproces voor de 
kwaliteit van het leiderschap in de organisatie? 5 3,1 62% 0,3 

Welk resultaat verwachtte u van het veranderproces voor de 
kwaliteit van de medewerkers in de organisatie? 5 3,9 78% 0,3 

Welk resultaat verwachtte u van het veranderproces voor de 
kwaliteit van strategie en beleid? 5 3,6 72% 0,7 

Welk resultaat verwachtte u van het veranderproces voor de 
kwaliteit van middelen-management (tijd, geld, mensen)? 5 3,6 72% 0,5 

Welk resultaat verwachtte u van het veranderproces voor de 
kwaliteit van werkprocessen? 5 4,0 80% 0,0 

Welk resultaat verwachtte u van het veranderproces voor de 
tevredenheid van medewerkers? 5 4,0 80% 0,5 

Welk resultaat verwachtte u van het veranderproces voor de 
tevredenheid van klanten? 5 3,6 72% 0,5 

Welk resultaat verwachtte u van het veranderproces voor de 
waardering door de maatschappij? 5 3,1 62% 0,3 

Welk resultaat verwachtte u van het veranderproces voor 
het leervermogen van de organisatie? 5 3,4 68% 0,5 
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Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 3,6 
Percentage 72% 

Standaarddeviatie 0,6 

Cronbach's Alpha 0,3 
 

5.1.2 ERP implementatiesucces 
 
1. Projectdoelstellingen         

          
Stelling Max score Gem % STDEV 
De implementatie van Jaamo is binnen de vooraf 
afgesproken tijd afgerond. 5 2,9 58% 1,0 

De implementatie van Jaamo is binnen het vooraf 
afgesproken budget opgeleverd. 5 3,1 62% 0,6 

Alle vooraf afgesproken functionaliteiten zijn bij de 
implementatie van Jaamo opgeleverd. 5 2,4 48% 0,7 

 

Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 2,8 
Percentage 56% 

Standaarddeviatie 0,9 

Cronbach's Alpha 0,9 
 
2. Kwaliteitsverbetering         

          

Stelling Max score Gem % STDEV 
De kwaliteit van de informatie in Jaamo is voldoende. 5 2,9 58% 0,6 
De functionaliteiten van Jaamo zijn toereikend. 5 2,7 54% 0,9 

Er zijn voldoende key- en superusers aanwezig die hulp 
kunnen bieden bij vragen en problemen. 5 3,6 72% 0,9 

Er is een (interne en/of externe) helpdesk beschikbaar die 
snelle en goede hulp kan bieden bij vragen en problemen. 5 3,7 74% 0,5 

 

Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 3,2 

Percentage 64% 

Standaarddeviatie 0,9 
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Cronbach's Alpha 0,8 
 
3. Organisatiedoelstellingen         

          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Jaamo draagt bij aan het optimaliseren van de organisatie. 5 3,6 72% 0,5 

Jaamo draagt bij aan het realiseren van strategische doelen. 5 3,1 62% 0,3 

 
Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 3,4 

Percentage 67% 
Standaarddeviatie 0,5 

Cronbach's Alpha 0,5 
 
4a. Gedragsverandering (Houding)         
          

Stelling Max score Gem % STDEV 
In onze organisatie waarderen we vooral het 'brandjes 
blussen' vs. In onze organisatie waarderen we de 
mogelijkheden om professionaliteit te vergroten. 

5 4,1 82% 1,0 

In onze organisatie camoufleren we fouten vs. In onze 
organisatie melden we fouten en maken we ze 
bespreekbaar. 

5 4,3 86% 0,5 

In onze organisatie schermen we ons werkterrein af vs. In 
onze organisatie heerst er openheid. 5 3,9 78% 0,8 

In onze organisatie hechten we er waarde aan om alles 
handmatig te controleren vs. In onze organisatie hechten 
we er waarde aan processen te stroomlijnen door de 
controles te automatiseren of weg te laten. 

5 3,6 72% 0,9 

In onze organisatie staan de belangen van de eigen 
afdeling voorop vs. In onze organisatie staat het 
gezamenlijk belang voorop. 

5 4,3 86% 0,5 

In onze organisatie voelen we ons verantwoordelijk voor het 
functioneren van de eigen afdeling vs. In onze organisatie 
voelen we ons verantwoordelijk voor het functioneren van 
het geheel. 

5 3,9 78% 1,0 

In onze organisatie staat het beheersen van problemen van 
de eigen afdeling centraal vs. In onze organisatie staat het 
beheersen van gemeenschappelijke/afdeling overstijgende 
problemen centraal. 

5 3,7 74% 1,0 
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In onze organisatie waarderen we kennis over bestaande 
routines vs. In onze organisatie waarderen we kennis om de 
routine te doorbreken. 

5 3,7 74% 0,9 

In onze organisatie zien we ICT als recept voor ellende vs. In 
onze organisatie zien we ICT als onmisbaar middel om 
veranderingen te realiseren. 

5 4,0 80% 0,5 

In onze organisatie benadrukken we het unieke karakter van 
de eigen afdeling vs. In onze organisatie benadrukken we 
de gemeenschappelijke delers. 

5 4,0 80% 0,8 

In onze organisatie krijgt het realiseren van personele 
reducties voorrang boven het verbeteren van de efficiency 
en effectiviteit van processen (reorganisatie eerst) vs. In 
onze organisatie krijgt het verbeteren van de efficiency en 
effectiviteit van processen voorrang boven het behalen van 
personele reducties (procesverbetering eerst). 

5 4,0 80% 0,5 

 

Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 3,9 

Percentage 79% 

Standaarddeviatie 0,8 
Cronbach's Alpha 0,9 

 
4b. Gedragsverandering (Gedrag)         

          
Stelling Max score Gem % STDEV 
In onze organisatie houden we vast aan bestaande routines 
vs. In onze organisatie doorbreken we bestaande routines. 5 3,6 72% 0,7 

In onze organisatie bouwen we procedurele/handmatige 
checks in om fouten van data te detecteren vs. In onze 
organisatie zorgen we voor hoge kwaliteit bij het invoeren 
van data. 

5 3,9 78% 0,6 

In onze organisatie verhullen we de relatie tussen bereikte 
resultaten en de inspanning die dat gekost heeft vs. In onze 
organisatie zijn we transparant over de relatie tussen 
bereikte resultaten en de inspanning die dat gekost heeft. 

5 4,0 80% 0,5 

In onze organisatie worden zaken dicht getimmerd met 
behulp van regelgeving vs. In onze organisatie wordt er 
vertrouwen getoond in de controlemogelijkheden van 
Jaamo. 

5 3,3 66% 0,7 
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In onze organisatie worden anderen niet aangesproken op 
hun verantwoordelijkheden vs. In onze organisatie spreken 
we elkaar aan op bijdrage aan gemeenschappelijk resultaat. 

5 3,9 78% 0,6 

In onze organisatie is er sprake van terugtrekking op eigen 
werkgebied vs. In onze organisatie helpen we elkaar bij 
stagnaties. 

5 4,3 86% 0,7 

In onze organisatie houden we vast aan bestaande 
sturingsvormen (hiërarchisch georiënteerd) vs. In onze 
organisatie zetten we nieuwe sturingsvormen in (proces 
georiënteerd). 

5 3,3 66% 1,0 

In onze organisatie houden we vast aan bestaande 
bedrijfsprocessen vs. In onze organisatie passen we 
bedrijfsprocessen grondig aan. 

5 3,1 62% 0,6 

In onze organisatie wachten we af totdat het mis gaat (‘de 
automatisering overkomt ons’) vs. In onze organisatie gaan 
we proactief op zoek naar maatregelen om Jaamo 
productief te gebruiken. 

5 3,7 74% 0,7 

In onze organisatie zoeken we de verschillen op vs. In onze 
organisatie zoeken we de overeenkomsten op. 5 3,3 66% 0,7 

In onze organisatie bieden we weerstand bij reorganisaties 
Vs. In onze organisatie maken we ons geen zorgen over de 
impact op de werkgelegenheid bij de aanpassing van 
processen. 

5 3,6 72% 0,7 

 

Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 
Gemiddelde 3,6 

Percentage 72% 

Standaarddeviatie 0,8 

Cronbach's Alpha 0,8 
 
5. Stakeholdertevredenheid         

          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Alle belanghebbenden die het succes van de 
implementatie van Jaamo kunnen beïnvloeden voelen zich 
betrokken en steunen het veranderproces. 

5 3,9 78% 0,3 

 

Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 3,9 
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Percentage 77% 
Standaarddeviatie 0,3 

Cronbach's Alpha - 
 
 

5.2 Case organisatie B 
 

5.2.1 Veranderbereidheid 
 
1. Gevolgen werk         

          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Welke invloed verwachtte u vooraf van het veranderproces 
op de mate waarin u uw werk als interessant ervaart? 5 3,7 74% 0,8 

Welke invloed verwachtte u vooraf van het veranderproces 
op het belang van uw werk voor de organisatie? 5 3,9 78% 0,5 

Welke invloed verwachtte u vooraf van het veranderproces 
op de hoeveelheid verantwoordelijkheid die u draagt in uw 
werk? 

5 3,5 70% 0,5 

Welke invloed verwachtte u vooraf van het veranderproces 
op de mogelijkheden die u heeft om uw werk naar eigen 
inzicht uit te voeren? 

5 3,6 72% 0,7 

Welke invloed verwachtte u vooraf van het veranderproces 
op de mogelijkheden die u heeft om aan wensen van 
(interne) klanten tegemoet te komen? 

5 3,7 74% 0,8 

Welke invloed verwachtte u vooraf van het veranderproces 
op de kwaliteit van uw werk? 5 4,0 80% 0,6 

Welke invloed verwachtte u vooraf van het veranderproces 
op de tevredenheid met uw werk? 5 3,9 78% 0,3 

Welke invloed verwachtte u vooraf van het veranderproces 
op de ontwikkeling van uw salaris en overige (secundaire) 
arbeidsvoorwaarden? 

5 3,2 64% 0,4 

Welke invloed verwachtte u vooraf van het veranderproces 
op uw betrokkenheid bij de organisatie? 5 3,8 76% 0,9 

Welke invloed verwachtte u vooraf van het veranderproces 
op de ontwikkeling van uw loopbaan? 5 3,4 68% 0,7 

 

Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 3,9 

Percentage 79% 
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Standaarddeviatie 0,8 
Cronbach's Alpha 0,9 

 
2. Emoties         

          
Stelling Max score Gem % STDEV 
Geef hier aan hoe u het veranderproces heeft ervaren, gelet 
op uw positie in de organisatie: Bedreigend of uitdagend? 5 3,7 74% 0,6 

Geef hier aan hoe u het veranderproces heeft ervaren, gelet 
op uw positie in de organisatie: Slecht of goed? 5 2,9 58% 0,8 

Geef hier aan hoe u het veranderproces heeft ervaren, gelet 
op uw positie in de organisatie: Vreemd of vertrouwd? 5 3,0 60% 0,8 

Geef hier aan hoe u het veranderproces heeft ervaren, gelet 
op uw positie in de organisatie: Negatief of positief? 5 3,0 60% 1,0 

Geef hier aan hoe u het veranderproces heeft ervaren, gelet 
op uw positie in de organisatie: Benauwend of verfrissend? 5 3,0 60% 0,8 

 
Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 3,1 

Percentage 62% 
Standaarddeviatie 0,9 

Cronbach's Alpha 0,8 
 
3. Meerwaarde         
          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Hoe groot is volgens u de meerwaarde van het 
veranderproces voor de slagkracht van de organisatie op de 
markt? 

5 2,7 54% 0,8 

Hoe groot is volgens u de meerwaarde van het 
veranderproces voor de interne efficiency? 5 2,9 58% 1,2 

Hoe groot is volgens u de meerwaarde van het 
veranderproces voor de kwaliteit van de diensten of 
producten of van de organisatie? 

5 2,0 40% 1,0 

Hoe groot is volgens u de meerwaarde van het 
veranderproces voor het imago van de organisatie naar 
klanten? 

5 2,3 46% 0,9 

Hoe groot is volgens u de meerwaarde van het 
veranderproces voor het imago van de organisatie op de 
arbeidsmarkt? 

5 2,1 42% 1,0 
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Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 
Gemiddelde 2,4 

Percentage 48% 

Standaarddeviatie 1,1 

Cronbach's Alpha 0,9 
 
4. Betrokkenheid         

          
Stelling Max score Gem % STDEV 
Het veranderproces leefde voor mij. 5 4,7 94% 0,5 

Het veranderproces nam een belangrijke plaats in in mijn 
werk. 5 4,7 94% 0,5 

Ik praatte veel met collega’s over het veranderproces. 5 4,4 88% 0,5 

Ik voelde me betrokken bij het veranderproces. 5 4,4 88% 0,7 

 
Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 4,6 

Percentage 91% 
Standaarddeviatie 0,5 

Cronbach's Alpha 0,8 
 
5. Interne druk         

          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Geef hier aan hoe volgens u de volgende personen 
tegenover het veranderproces stonden: Uw collega's? 5 3,0 60% 0,9 

Geef hier aan hoe volgens u de volgende personen 
tegenover het veranderproces stonden: Uw medewerkers 
(indien van toepassing) 

5 3,4 68% 0,8 

Geef hier aan hoe volgens u de volgende personen 
tegenover het veranderproces stonden: Uw direct-
leidinggevende? 

5 3,9 78% 0,9 

Geef hier aan hoe volgens u de volgende personen 
tegenover het veranderproces stonden: De directie (indien 
van toepassing)? 

5 3,7 74% 0,8 

Geef hier aan hoe volgens u de volgende personen 
tegenover het veranderproces stonden: De Raad van 
Bestuur (indien van toepassing)? 

5 3,5 70% 0,8 
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Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 
Gemiddelde 3,5 

Percentage 70% 

Standaarddeviatie 0,9 

Cronbach's Alpha 0,6 
 
6. Externe noodzaak         

          
Stelling Max score Gem % STDEV 
Het veranderproces was noodzakelijk gezien de 
ontwikkelingen op de markt 5 3,9 78% 1,2 

We moesten veranderen om de organisatie gezond te 
houden. 5 3,1 62% 1,0 

Als het veranderproces zou mislukken, voorzag ik 
problemen voor de organisatie. 5 3,8 76% 0,7 

De noodzaak om te veranderen was mij duidelijk. 5 4,3 86% 0,6 

 

Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 
Gemiddelde 3,8 

Percentage 76% 

Standaarddeviatie 1,0 

Cronbach's Alpha 0,6 
 
7. Kennis en ervaring         

          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Ik beschikte over voldoende kennis en ervaring om het 
veranderproces tot een succes te maken. 5 3,3 66% 0,8 

Ik kon op basis van mijn ervaring met eerdere 
veranderprocessen bijdragen aan het slagen van de 
veranderingen. 

5 3,5 70% 1,0 

Mijn competentieprofiel sloot aan op wat er in de toekomst 
van mijn functie werd verwacht. 5 3,7 74% 0,6 

Ik kon op basis van mijn vakinhoudelijke kennis bijdragen 
aan het slagen van het veranderproces. 5 3,5 70% 1,0 

Ik had in het verleden negatieve ervaringen opgedaan met 
de invoering van organisatieveranderingen. 5 3,6 72% 1,0 

 

Eindtotaal variabele Score 
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Maximale score 5 
Gemiddelde 3,5 

Percentage 70% 

Standaarddeviatie 0,9 

Cronbach's Alpha 0,4 
 
8. Aansturing         

          

Stelling Max score Gem % STDEV 
De directie informeerde iedereen op tijd over de komende 
ontwikkelingen. 5 3,5 70% 0,8 

Het veranderproces werd doelgericht aangestuurd. 5 2,7 54% 1,1 

Het veranderproces was in duidelijke fasen ingedeeld. 5 3,1 62% 0,8 

De mensen die het veranderproces aanstuurden hadden 
hiervoor de benodigde kennis en ervaring. 5 2,8 56% 0,9 

Aan de basis van het veranderproces lag een helder 
veranderplan. 5 2,3 46% 0,8 

 

Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 2,9 
Percentage 58% 

Standaarddeviatie 1,0 

Cronbach's Alpha 0,7 
 
9. Informatie en communicatie         

          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Ik kon de gevolgen van het veranderproces voor mijn eigen 
positie goed overzien. 5 3,5 70% 1,2 

Ik kon mijn collega's goed informeren over de gevolgen van 
het veranderproces voor de afdeling. 5 3,2 64% 0,9 

Op mijn afdeling heerste onzekerheid over de personele 
gevolgen van het veranderproces. 5 3,3 66% 1,2 

Op mijn afdeling heerste onzekerheid over de financiële 
gevolgen van het veranderproces. 5 3,8 76% 0,9 

Op mijn afdeling heerste onzekerheid over de 
organisatorische gevolgen van het veranderproces. 5 2,7 54% 1,1 

Op mijn afdeling heerste onzekerheid over de gevolgen van 
de veranderingen voor de inhoud van het werk. 5 2,5 50% 0,9 
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Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 
Gemiddelde 3,2 

Percentage 63% 

Standaarddeviatie 1,1 

Cronbach's Alpha 0,8 
 
10. Verandervermogen         

          
Stelling Max score Gem % STDEV 
De stijl van leidinggeven in de organisatie hielp om het 
veranderproces tot een succes te maken. 5 2,9 58% 0,8 

De systemen (al dan niet geautomatiseerde hulpmiddelen 
anders dan Jaamo) waarmee ik toen werkte op mijn 
afdeling hielpen om de doelen van het veranderproces te 
bereiken. 

5 3,1 62% 0,3 

De collega's met wie ik werk waren voldoende ervaren om 
de veranderingen met succes in te voeren. 5 3,2 64% 0,7 

De ondersteunende afdelingen (bijvoorbeeld HR) konden 
succesvol mee veranderen. 5 3,3 66% 0,5 

De structuur van de organisatie droeg bij aan het slagen van 
het veranderproces. 5 3,0 60% 0,8 

De normen en waarden van mijn collega’s droegen bij aan 
het slagen van het veranderproces. 5 3,6 72% 1,1 

De strategische visie van het senior-management 
ondersteunde het veranderproces. 5 3,2 64% 0,7 

 

Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 
Gemiddelde 3,2 

Percentage 64% 

Standaarddeviatie 0,8 

Cronbach's Alpha 0,7 
 
11. Beheersbaarheid         

          
Stelling Max score Gem % STDEV 
Ik beschouwde de veranderingen als complex om in te 
voeren. 5 2,4 48% 1,0 

Het succes van het veranderproces hing af van externe 
factoren die moeilijk te managen waren. 5 2,9 58% 1,2 
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Er was een grote inspanning nodig om alle medewerkers op 
het gewenste competentieniveau te krijgen. 5 2,4 48% 0,9 

Succesvolle invoering van de veranderingen hing af van 
middelen (tijd, geld, kennis) die schaars waren in onze 
organisatie. 

5 3,0 60% 0,8 

De ontwikkelingen in de organisatie bemoeilijkten 
succesvolle invoering van de veranderingen. 5 3,3 66% 0,6 

 
Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 2,8 

Percentage 56% 
Standaarddeviatie 1,0 

Cronbach's Alpha -0,5 
 
12. Timing         
          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Ik liep wat het veranderproces betreft voor mijn gevoel 
achter de feiten aan. 5 2,7 54% 1,0 

Ik kon het veranderproces goed bijhouden. 5 3,4 68% 0,8 
Ik was eraan toe om mijn werk te veranderen. 5 3,3 66% 0,9 
Het veranderproces kwam voor mij op een goed moment. 5 3,5 70% 0,9 

Het veranderproces voltrok zich voor mij te snel. 5 3,4 68% 0,9 
 

Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 3,3 
Percentage 65% 

Standaarddeviatie 1,0 

Cronbach's Alpha 0,4 
 
13. Complexiteit         

          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Hoe groot was de impact van het veranderproces volgens u 
op de positie van uw organisatie op de markt? 5 4,0 80% 0,8 

Hoe groot was de impact van het veranderproces volgens u 
op de doelstelling(en) die uw organisatie nastreefde? 5 3,1 62% 0,9 
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Hoe groot was de impact van het veranderproces volgens u 
op de wijze waarop u binnen uw organisatie met elkaar 
omging? 

5 3,3 66% 1,1 

Hoe groot was de impact van het veranderproces volgens u 
op de wijze waarop besluiten werden genomen binnen uw 
organisatie? 

5 3,3 66% 1,1 

Hoe groot was de impact van het veranderproces volgens u 
op de inhoud van het werk van uw medewerkers/collega's? 5 2,7 54% 1,2 

Hoe groot was de impact van het veranderproces volgens u 
op de wijze waarop uw organisatie werd bestuurd? 5 3,9 78% 0,9 

Hoe groot was de impact van het veranderproces volgens u 
op de wijze waarop uw organisatie de markt benaderde? 5 3,7 74% 1,0 

 

Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 
Gemiddelde 3,4 

Percentage 69% 

Standaarddeviatie 1,1 

Cronbach's Alpha 0,9 
 
14. Vertrouwen         

          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Ik had vertrouwen in de goede afloop van dit 
veranderproces. 5 4,0 80% 0,6 

Ik had vertrouwen in de door de directie uitgezette koers 
voor de organisatie. 5 4,0 80% 0,0 

Ik had vertrouwen in de door de directie gemaakte 
(strategische) keuzen. 5 4,0 80% 0,0 

Ik vertrouwde erop dat de directie het beste wilde voor de 
organisatie. 5 4,4 88% 0,5 

Ik had vertrouwen in de rechtvaardigheid van de directie, 
wanneer beslissingen moesten worden genomen. 5 4,2 84% 0,6 

 

Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 4,1 

Percentage 82% 

Standaarddeviatie 0,5 
Cronbach's Alpha 0,6 

 



86 
 

15. Training en opleiding         
          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Er was voldoende training en opleiding aangeboden om 
Jaamo in mijn dagelijkse werkzaamheden te gebruiken. 5 2,6 52% 0,9 

 
Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 2,6 

Percentage 52% 
Standaarddeviatie 0,9 

Cronbach's Alpha - 
 
16. Organisatiecultuur         

          

Stelling Max score Gem % STDEV 
In onze organisatie werden medewerkers actief betrokken 
bij het vormgeven van het verandertraject. 5 4,0 80% 0,6 

In onze organisatie werden medewerkers in voldoende 
mate betrokken bij het besluitvormingsproces rondom de 
ERP implementatie. 

5 3,8 76% 0,6 

In onze organisatie werden medewerkers gestimuleerd om 
zichzelf te blijven ontwikkelen en nieuwe dingen te leren. 5 3,9 78% 0,8 

Er is veel aandacht geweest voor het helder krijgen van alle 
gebruikersbehoeften en het prioriteren hiervan over de 
afdelingen heen. 

5 3,2 64% 1,0 

 

Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 
Gemiddelde 3,7 

Percentage 75% 

Standaarddeviatie 0,8 

Cronbach's Alpha 0,5 
 
17. Veranderbereidheid         

          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Ik was bereid om mijn collega's te overtuigen van het nut 
van het veranderproces. 5 4,2 84% 0,6 

Ik was bereid om me in te zetten in het kader van de 
huidige doelstellingen van het veranderproces. 5 4,2 84% 0,6 
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Ik was bereid om eventuele weerstand tegen het 
veranderproces onder mijn medewerkers/collega's weg te 
nemen. 

5 4,1 82% 0,5 

Ik was bereid om tijd vrij te maken voor de invoering van de 
veranderingen op mijn afdeling. 5 4,2 84% 0,6 

 

Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 4,2 

Percentage 84% 

Standaarddeviatie 0,6 
Cronbach's Alpha 0,9 

 
18. Resultaat         

          
Stelling Max score Gem % STDEV 
Welk resultaat verwachtte u van het veranderproces voor de 
kwaliteit van het leiderschap in de organisatie? 5 3,2 64% 0,4 

Welk resultaat verwachtte u van het veranderproces voor de 
kwaliteit van de medewerkers in de organisatie? 5 3,5 70% 0,5 

Welk resultaat verwachtte u van het veranderproces voor de 
kwaliteit van strategie en beleid? 5 3,5 70% 0,5 

Welk resultaat verwachtte u van het veranderproces voor de 
kwaliteit van middelen-management (tijd, geld, mensen)? 5 3,7 74% 0,5 

Welk resultaat verwachtte u van het veranderproces voor de 
kwaliteit van werkprocessen? 5 4,0 80% 0,0 

Welk resultaat verwachtte u van het veranderproces voor de 
tevredenheid van medewerkers? 5 3,8 76% 0,4 

Welk resultaat verwachtte u van het veranderproces voor de 
tevredenheid van klanten? 5 3,9 78% 0,3 

Welk resultaat verwachtte u van het veranderproces voor de 
waardering door de maatschappij? 5 3,1 62% 0,3 

Welk resultaat verwachtte u van het veranderproces voor 
het leervermogen van de organisatie? 5 3,4 68% 0,5 

 

Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 3,6 

Percentage 71% 

Standaarddeviatie 0,5 
Cronbach's Alpha 0,6 
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5.2.2 ERP implementatiesucces 
 
1. Projectdoelstellingen         

          

Stelling Max score Gem % STDEV 
De implementatie van Jaamo is binnen de vooraf 
afgesproken tijd afgerond. 5 2,9 58% 1,0 

De implementatie van Jaamo is binnen het vooraf 
afgesproken budget opgeleverd. 5 3,1 62% 0,6 

Alle vooraf afgesproken functionaliteiten zijn bij de 
implementatie van Jaamo opgeleverd. 5 2,4 48% 0,7 

 
Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 2,3 

Percentage 46% 
Standaarddeviatie 1,0 

Cronbach's Alpha 0,7 
 
2. Kwaliteitsverbetering         
          

Stelling Max score Gem % STDEV 
De kwaliteit van de informatie in Jaamo is voldoende. 5 2,1 42% 0,3 

De functionaliteiten van Jaamo zijn toereikend. 5 2,3 46% 0,9 

Er zijn voldoende key- en superusers aanwezig die hulp 
kunnen bieden bij vragen en problemen. 5 2,9 58% 0,9 

Er is een (interne en/of externe) helpdesk beschikbaar die 
snelle en goede hulp kan bieden bij vragen en problemen. 5 2,4 48% 0,8 

 

Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 
Gemiddelde 2,4 

Percentage 49% 

Standaarddeviatie 0,8 

Cronbach's Alpha 0,5 
 
3. Organisatiedoelstellingen         

          
Stelling Max score Gem % STDEV 
Jaamo draagt bij aan het optimaliseren van de organisatie. 5 2,8 56% 0,9 

Jaamo draagt bij aan het realiseren van strategische doelen. 5 2,9 58% 0,5 
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Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 2,9 

Percentage 57% 
Standaarddeviatie 0,7 

Cronbach's Alpha 0,5 
 
4a. Gedragsverandering (Houding)         

          

Stelling Max score Gem % STDEV 
In onze organisatie waarderen we vooral het 'brandjes 
blussen' vs. In onze organisatie waarderen we de 
mogelijkheden om professionaliteit te vergroten. 

5 3,4 68% 1,0 

In onze organisatie camoufleren we fouten vs. In onze 
organisatie melden we fouten en maken we ze 
bespreekbaar. 

5 4,0 80% 1,0 

In onze organisatie schermen we ons werkterrein af vs. In 
onze organisatie heerst er openheid. 5 3,5 70% 0,9 

In onze organisatie hechten we er waarde aan om alles 
handmatig te controleren vs. In onze organisatie hechten 
we er waarde aan processen te stroomlijnen door de 
controles te automatiseren of weg te laten. 

5 3,3 66% 1,0 

In onze organisatie staan de belangen van de eigen 
afdeling voorop vs. In onze organisatie staat het 
gezamenlijk belang voorop. 

5 3,7 74% 1,0 

In onze organisatie voelen we ons verantwoordelijk voor het 
functioneren van de eigen afdeling vs. In onze organisatie 
voelen we ons verantwoordelijk voor het functioneren van 
het geheel. 

5 3,4 68% 0,8 

In onze organisatie staat het beheersen van problemen van 
de eigen afdeling centraal vs. In onze organisatie staat het 
beheersen van gemeenschappelijke/afdeling overstijgende 
problemen centraal. 

5 3,1 62% 0,8 

In onze organisatie waarderen we kennis over bestaande 
routines vs. In onze organisatie waarderen we kennis om de 
routine te doorbreken. 

5 2,7 54% 0,8 

In onze organisatie zien we ICT als recept voor ellende vs. In 
onze organisatie zien we ICT als onmisbaar middel om 
veranderingen te realiseren. 

5 3,9 78% 0,7 
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In onze organisatie benadrukken we het unieke karakter van 
de eigen afdeling vs. In onze organisatie benadrukken we 
de gemeenschappelijke delers. 

5 3,5 70% 0,7 

In onze organisatie krijgt het realiseren van personele 
reducties voorrang boven het verbeteren van de efficiency 
en effectiviteit van processen (reorganisatie eerst) vs. In 
onze organisatie krijgt het verbeteren van de efficiency en 
effectiviteit van processen voorrang boven het behalen van 
personele reducties (procesverbetering eerst). 

5 3,4 68% 0,7 

 

Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 3,4 

Percentage 69% 

Standaarddeviatie 0,9 
Cronbach's Alpha 0,9 

 
4b. Gedragsverandering (Gedrag)         
          

Stelling Max score Gem % STDEV 
In onze organisatie houden we vast aan bestaande routines 
vs. In onze organisatie doorbreken we bestaande routines. 5 2,7 54% 0,9 

In onze organisatie bouwen we procedurele/handmatige 
checks in om fouten van data te detecteren vs. In onze 
organisatie zorgen we voor hoge kwaliteit bij het invoeren 
van data. 

5 2,7 54% 0,8 

In onze organisatie verhullen we de relatie tussen bereikte 
resultaten en de inspanning die dat gekost heeft vs. In onze 
organisatie zijn we transparant over de relatie tussen 
bereikte resultaten en de inspanning die dat gekost heeft. 

5 3,4 68% 1,0 

In onze organisatie worden zaken dicht getimmerd met 
behulp van regelgeving vs. In onze organisatie wordt er 
vertrouwen getoond in de controlemogelijkheden van 
Jaamo. 

5 2,9 58% 0,8 

In onze organisatie worden anderen niet aangesproken op 
hun verantwoordelijkheden vs. In onze organisatie spreken 
we elkaar aan op bijdrage aan gemeenschappelijk resultaat. 

5 3,5 70% 0,9 

In onze organisatie is er sprake van terugtrekking op eigen 
werkgebied vs. In onze organisatie helpen we elkaar bij 
stagnaties. 

5 3,6 72% 1,3 
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In onze organisatie houden we vast aan bestaande 
sturingsvormen (hiërarchisch georiënteerd) vs. In onze 
organisatie zetten we nieuwe sturingsvormen in (proces 
georiënteerd). 

5 2,8 56% 1,1 

In onze organisatie houden we vast aan bestaande 
bedrijfsprocessen vs. In onze organisatie passen we 
bedrijfsprocessen grondig aan. 

5 2,7 54% 0,6 

In onze organisatie wachten we af totdat het mis gaat (‘de 
automatisering overkomt ons’) vs. In onze organisatie gaan 
we proactief op zoek naar maatregelen om Jaamo 
productief te gebruiken. 

5 3,1 62% 0,9 

In onze organisatie zoeken we de verschillen op vs. In onze 
organisatie zoeken we de overeenkomsten op. 5 3,2 64% 0,7 

In onze organisatie bieden we weerstand bij reorganisaties 
Vs. In onze organisatie maken we ons geen zorgen over de 
impact op de werkgelegenheid bij de aanpassing van 
processen. 

5 3,0 60% 0,9 

 

Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 
Gemiddelde 3,1 

Percentage 61% 

Standaarddeviatie 1,0 

Cronbach's Alpha 0,9 
 
5. Stakeholdertevredenheid         

          

Stelling Max score Gem % STDEV 
Alle belanghebbenden die het succes van de 
implementatie van Jaamo kunnen beïnvloeden voelen zich 
betrokken en steunen het veranderproces. 

5 3,6 72% 0,7 

 

Eindtotaal variabele Score 
Maximale score 5 

Gemiddelde 3,6 

Percentage 72% 

Standaarddeviatie 0,7 
Cronbach's Alpha - 
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Bijlage 6 Ontwerp diepte-interviews 
 
Deze bijlage bevat het interview protocol dat is opgesteld ten behoeve van de afname van 
de semigestructureerde diepte-interviews bij stakeholders van case organisatie A en B.  
 
1. Algemeen   
    
Datum   

Respondent   

Organisatie A / B 

    
Tot welke stakeholdergroep behoort u? Kruis aan 
Management   

IT staff   
Eindgebruiker   

    

2. DINAMO factoren voor veranderbereidheid 
    
Meerwaarde Antwoordtype 
Hoe groot is volgens u de meerwaarde van het 
veranderproces? En waarom is dat zo? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
 
 
  
    
Informatie Antwoordtype 

Hoe beoordeelt u de informatie en communicatie tijdens de 
implementatie van van Jaamo met betrekking tot de gevolgen 
van het veranderproces voor uzelf, uw afdeling en de 
organisatie? En waarom? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
Uzelf: 
Uw afdeling: 
De organisatie: 

  
 
 
 
    
Complexiteit van het veranderproces Antwoordtype 



93 
 

Hoe groot was de impact van het veranderproces volgens u op 
uw organisatie en de omgeving? En waarom is dat zo? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 

    

3. ERP specifieke factoren voor veranderbereidheid  
    

Training en opleiding Antwoordtype 
Hoe beoordeelt u de mate waarin training en opleiding is 
aangeboden om Jaamo in uw dagelijkse werkzaamheden te 
gebruiken? En waarom? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 

    
Organisatiecultuur Antwoordtype 
In hoeverre voelt u zich door uw organisatie en uw collega's 
gestimuleerd om uzelf te blijven ontwikkelen en nieuwe dingen 
te leren? En waarom ervaart u dat zo? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 

    

4. Validatie veranderbereidheid 
    

Veranderbereidheid Antwoordtype 
In welke mate denkt u dat de veranderbereidheid binnen de 
organisatie invloed had op het succes van de implementatie? 
Kunt u dit toelichten? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 

  
 
 
    

5. ERP implementatiesucces   
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Gedragsverandering Antwoordtype 
Is er gestuurd op verandering van collectief gedrag? En 
waarom? 

Gesloten 

Toelichting 

Welke verandering in gedrag heeft binnen de organisatie 
plaatsgevonden naar aanleiding van het veranderproces?  

Open 

Toelichting 

Was het voor de gebruiker helder welk gedrag van hen 
gevraagd werd na de implementatie van het systeem? Kunt u 
dit toelichten? 

Gesloten 

Toelichting 

    

6. Validatie resultaat 
    
Resultaat Antwoordtype 
Kan het veranderproces als succesvol worden beschouwd? 
Waarom is dat zo? 

Gesloten 

Toelichting 

    
Bedankt voor uw deelname aan het interview!   
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Bijlage 7 Gespreksverslagen diepte-interviews 
 
Deze bijlage bevat de gespreksverslagen van de semigestructureerde diepte-interviews die 
afgenomen zijn bij stakeholders van case organisatie A en B. 
 

7.1 Case organisatie A 
 
7.1.1 Interview A1 
 
1. Algemeen   
    
Datum 03-05-22 

Respondent BW 

Organisatie A 

    
Tot welke stakeholdergroep behoort u? Kruis aan 
Management X 

IT staff   
Eindgebruiker   

    

2. DINAMO factoren voor veranderbereidheid 
    
Meerwaarde Antwoordtype 
Hoe groot is volgens u de meerwaarde van het 
veranderproces? En waarom is dat zo? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
3, de verandering had heel groot kunnen zijn, maar er is besloten om alleen de quick-wins 
in het proces mee te nemen om de verandering niet te groot te maken en te voorkomen 
dat de mensen zowel een verandering in het systeem als in het proces tegelijkertijd 
zouden krijgen. De verandering wordt gefaseerd doorgevoerd; de rest (procesverbetering 
en het in gebruik nemen van de volledige functionaliteiten van Jaamo) volgt later. 

   
Informatie Antwoordtype 
Hoe beoordeelt u de informatie en communicatie tijdens de 
implementatie van van Jaamo met betrekking tot de gevolgen 
van het veranderproces voor uzelf, uw afdeling en de 
organisatie? En waarom? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
In het begin was het een 4, later tijdens de implementatie vond ik dat we meer naar een 3 
afgleden. Er liepen teveel dingen tegelijk in korte tijd. Hierdoor begon de communicatie 
achter te lopen. Dit had meer vanuit het projectteam aangestuurd moeten worden. Het 
gevolg hiervan is dat je het gevoel kreeg dat mensen vragen kregen, onzeker werden en 
dat soort zaken. 
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Complexiteit van het veranderproces Antwoordtype 
Hoe groot was de impact van het veranderproces volgens u op 
uw organisatie en de omgeving? En waarom is dat zo? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
Die verandering is niet heel groot, ik denk een 2. Natuurlijk zijn er wel veranderingen, 
maar niet heel extreem of heel uitbundig. 
    

3. ERP specifieke factoren voor veranderbereidheid  
    

Training en opleiding Antwoordtype 
Hoe beoordeelt u de mate waarin training en opleiding is 
aangeboden om Jaamo in uw dagelijkse werkzaamheden te 
gebruiken? En waarom? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
Tussen de 3 en de 4 in. Ik vond de inhoud van de trainingen kwalitatief goed. Alleen de 
hoeveelheid en wijze van primair aanbieden vond ik wat minder. 

    
Organisatiecultuur Antwoordtype 
In hoeverre voelt u zich door uw organisatie en uw collega's 
gestimuleerd om uzelf te blijven ontwikkelen en nieuwe dingen 
te leren? En waarom ervaart u dat zo? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
4, best wel. Ze voelden zich daar best wel toe bereid en gestimuleerd om nieuwe dingen 
te leren. Ze waren nieuwsgierig en stonden ervoor open. 
    

4. Validatie veranderbereidheid 
    

Veranderbereidheid Antwoordtype 
In welke mate denkt u dat de veranderbereidheid binnen de 
organisatie invloed had op het succes van de implementatie? 
Kunt u dit toelichten? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
De veranderbereidheid was van afdeling tot afdeling anders. Er waren afdelingen die daar 
heel makkelijk mee omgingen en waarbij de veranderbereidheid groot was. Andere 
afdelingen zagen het nut er niet van in, maar die hadden misschien hun eigen proces ook 
niet op orde. En van afdelingen waarvan ik had verwacht dat het veel zwaarder zou gaan, 
ging het juist weer veel soepeler dan verwacht. Dit had echt te maken met de afdelingen, 
de mensen die daarop zitten en de wijze waarop mensen zelf reageren en onderling met 
elkaar communiceerden. Elke afdeling heeft zijn eigen kleur en cultuur. Gemiddeld dus 
een 3. 
  
    
5. ERP implementatiesucces   
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Gedragsverandering Antwoordtype 
Is er gestuurd op verandering van collectief gedrag? En 
waarom? 

Gesloten 

Toelichting 
Nee, daar is niet op gestuurd het is meer meegenomen. Er is wel gekeken naar de 
verschillende afdelingen en de processen daarbinnen, maar er is niet specifiek gestuurd 
op het collectief als geheel. Het systeem heeft een backoffice en een front-office. Er is niet 
gekeken naar de interactie daartussen. Om het collectief inzichtelijk te houden is lastig, 
omdat er twee verschillende doelgroepen in zitten. De backoffice doet andere dingen 
dan de mensen die op locatie zitten (front-office). 
Welke verandering in gedrag heeft binnen de organisatie 
plaatsgevonden naar aanleiding van het veranderproces?  

Open 

Toelichting 
Het is van alles wat. De backoffice is feitelijk in de samenwerking niets anders gaan doen, 
de samenwerking was al goed. De locaties zijn ook niet anders gaan werken, want hun 
eigen werkzaamheden en processen bestonden al. Ik zie wel dat de samenwerking tussen 
deze twee groepen wel is verbeterd, omdat er nu 1 systeem is terwijl er vroeger 2 
systemen waren: 1 voor de locaties en 1 voor de backoffice. Nu dit geïntegreerd is, zie ik 
dat ze hierin ook de samenwerking gaan opzoeken. 
Was het voor de gebruiker helder welk gedrag van hen 
gevraagd werd na de implementatie van het systeem? Kunt u 
dit toelichten? 

Gesloten 

Toelichting 
Ja, daar zijn we nu in de overdrachtsfase mee bezig om te vertellen en het op papier te 
krijgen. 

    

6. Validatie resultaat 
    
Resultaat Antwoordtype 
Kan het veranderproces als succesvol worden beschouwd? 
Waarom is dat zo? 

Gesloten 

Toelichting 
Nu in de huidige status vind ik van niet. De basis is gelegd. Veranderproces moet nu gaan 
plaatsvinden, zoals is voorgesteld. Hoe kunnen functionaliteiten in Jaamo worden benut, 
of hoe moeten functionaliteiten worden toegevoegd? 

    

Bedankt voor uw deelname aan het interview!   
 
 
 
 
 
 
7.1.2 Interview A2 
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1. Algemeen   
    
Datum 22-04-22 
Respondent EE 

Organisatie A 

    
Tot welke stakeholdergroep behoort u? Kruis aan 
Management   

IT staff X 

Eindgebruiker   

    
2. DINAMO factoren voor veranderbereidheid 
    
Meerwaarde Antwoordtype 
Hoe groot is volgens u de meerwaarde van het veranderproces? 
En waarom is dat zo? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
Redelijk hoog. De organisatie werkte met enerzijds een verouderd systeem en anderzijds 
een nieuwer systeem dat met elkaar moest synchroniseren. Jaamo is alles in een, 
waardoor het technisch een enorme vooruitgang is. Organisatorisch is hier vooraf zeker 
rekening mee gehouden; in de praktijk was het wellicht toch lastig de processen aan te 
passen. 

    
Informatie Antwoordtype 
Hoe beoordeelt u de informatie en communicatie tijdens de 
implementatie van Jaamo met betrekking tot de gevolgen van 
het veranderproces voor uzelf, uw afdeling en de organisatie? 
En waarom? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
3, de communicatie was niet altijd even sterk: gemaakte afspraken kwamen niet door of er 
werd niet op doorgepakt. Soms veranderden dingen. 

    
Complexiteit van het veranderproces Antwoordtype 
Hoe groot was de impact van het veranderproces volgens u op 
uw organisatie en de omgeving? En waarom is dat zo? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
Vrij hoog. Niet op de markt, wel intern. Intern omdat veel werkprocessen moesten worden 
aangepast en dat op veel gebieden veel vroeg. 
  
 
  

  

3. ERP specifieke factoren voor veranderbereidheid  
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Training en opleiding Antwoordtype 
Hoe beoordeelt u de mate waarin training en opleiding is 
aangeboden om Jaamo in uw dagelijkse werkzaamheden te 
gebruiken? En waarom? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
4, aan het begin lag dit vrij laag en was er niet veel inhoudelijke begeleiding. Naarmate 
het traject vorderde ging de mate van begeleiding omhoog. Dit uitte zich zowel in de 
trainingen die werden gegeven als in de begeleiding van de afdelingen om de 
werkprocessen uit te werken. 

    
Organisatiecultuur Antwoordtype 
In hoeverre voelt u zich door uw organisatie en uw collega's 
gestimuleerd om uzelf te blijven ontwikkelen en nieuwe dingen 
te leren? En waarom ervaart u dat zo? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
4, de organisatie en in het bijzonder de applicatiebeheerder (business change manager) 
heeft veel gestuurd op het aanpassen aan het nieuwe systeem. Maar de afdeling 
gastouderopvang is daarbij enigszins aan het lot over gelaten (onder het mom van, het 
moet een keer klappen). 
    

4. Validatie veranderbereidheid 
    
Veranderbereidheid Antwoordtype 
In welke mate denkt u dat de veranderbereidheid binnen de 
organisatie invloed had op het succes van de implementatie? 
Kunt u dit toelichten? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
4, ze wilden wel veranderen, maar sommigen hadden het vermogen niet of kostte het veel 
moeite. Maar over het algemeen zorgde de veranderbereidheid er wel voor dat men de 
schouders eronder wilden zetten. 

    

5. ERP implementatiesucces   
    
Gedragsverandering Antwoordtype 
Is er gestuurd op verandering van collectief gedrag? En 
waarom? 

Gesloten 

Toelichting 
Nee, sommige mensen waren er niet toe in staat en de aansturing was niet gericht op het 
aanpassen van gedrag. 

Welke verandering in gedrag heeft binnen de organisatie 
plaatsgevonden naar aanleiding van het veranderproces?  

Open 

Toelichting 
Er wordt meer proces georiënteerd gewerkt. 
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Was het voor de gebruiker helder welk gedrag van hen 
gevraagd werd na de implementatie van het systeem? Kunt u 
dit toelichten? 

Gesloten 

Toelichting 
Ja, redelijk. 

    

6. Validatie resultaat 
    
Resultaat Antwoordtype 
Kan het veranderproces als succesvol worden beschouwd? 
Waarom is dat zo? 

Gesloten 

Toelichting 
Ja en nee, 1 specifieke afdeling was niet in staat de implementatie op de juiste manier 
vorm te geven. De rest van de organisatie is op tijd live gaan en door strakke sturing is dat 
redelijk goed gelukt. 

    

Bedankt voor uw deelname aan het interview!   
 
7.1.3 Interview A3 
 
1. Algemeen   
    
Datum 19-04-22 
Respondent AB 

Organisatie A 

    
Tot welke stakeholdergroep behoort u? Kruis aan 
Management   

IT staff   

Eindgebruiker X 

    

2. DINAMO factoren voor veranderbereidheid 
    
Meerwaarde Antwoordtype 
Hoe groot is volgens u de meerwaarde van het 
veranderproces? En waarom is dat zo? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
3, de verwachtingen vooraf waren groter dan in de realiteit is gebleken. Een voorbeeld 
hiervan is dat na het veranderproces niet de beoogde efficiency voordelen zijn behaald, 
sterker nog, sommige processen kosten nu zelfs meer tijd.   

    
Informatie Antwoordtype 
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Hoe beoordeelt u de informatie en communicatie tijdens de 
implementatie van Jaamo met betrekking tot de gevolgen van 
het veranderproces voor uzelf, uw afdeling en de organisatie? 
En waarom? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
3, de informatie was summier maar de communicatie was OK.  

    
Complexiteit van het veranderproces Antwoordtype 
Hoe groot was de impact van het veranderproces volgens u op 
uw organisatie en de omgeving? En waarom is dat zo? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
4, wel lastig om dit te bepalen aangezien de impact op de ene afdeling groter was dan op 
de andere. Er kan gesteld worden dat de impact intern groter was dan extern, 
voornamelijk omdat de geleverde diensten naar de buitenwereld onveranderd zijn 
gebleven.  
    

3. ERP specifieke factoren voor veranderbereidheid  
    

Training en opleiding Antwoordtype 
Hoe beoordeelt u de mate waarin training en opleiding is 
aangeboden om Jaamo in uw dagelijkse werkzaamheden te 
gebruiken? En waarom? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
Vooraf 4 en achteraf 2. Het doel was om de organisatie in beeld te krijgen en hoe je met 
Jaamo kon werken. Echter was dit te kort door de bocht, er waren geen handleidingen en 
summiere trainingsmateriaal.  

    
Organisatiecultuur Antwoordtype 
In hoeverre voelt u zich door uw organisatie en uw collega's 
gestimuleerd om uzelf te blijven ontwikkelen en nieuwe dingen 
te leren? En waarom ervaart u dat zo? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
5, dit komt voornamelijk omdat er een kans is geboden voor de geïnterviewde om een 
implementatie te coördineren zonder dat de ervaring daarvoor aanwezig was (1e keer). 
    

4. Validatie veranderbereidheid 
    
Veranderbereidheid Antwoordtype 
In welke mate denkt u dat de veranderbereidheid binnen de 
organisatie invloed had op het succes van de implementatie? 
Kunt u dit toelichten? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
4, de bereidheid was er wel. Voornamelijk ook door super users die in de verschillende 
lagen van de organisatie aanwezig waren om het organisatie brede project uit te voeren. 
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5. ERP implementatiesucces   
    
Gedragsverandering Antwoordtype 
Is er gestuurd op verandering van collectief gedrag? En 
waarom? 

Gesloten 

Toelichting 
Ja, er is gestuurd op gedrag maar niet op een cultuurverandering. Het systeem is namelijk 
een ondersteuning, de corebusiness is namelijk het werken met de kinderen. Op 
gedragsverandering is gestuurd door superusers en ambassadeurs als doorgeefluik te 
laten fungeren tussen de projectgroep en de specifieke locaties waar de veranderingen 
plaatsvonden.  

Welke verandering in gedrag heeft binnen de organisatie 
plaatsgevonden naar aanleiding van het veranderproces?  

Open 

Toelichting 
Nee, het project is aangepakt zoals gewend was.  
Was het voor de gebruiker helder welk gedrag van hen 
gevraagd werd na de implementatie van het systeem? Kunt u 
dit toelichten? 

Gesloten 

Toelichting 
Ja, dat zit 'm in de communicatie. Deze was voornamelijk via de mail en dan kan het wel 
eens gebeuren dat de ontvanger deze niet aandachtig heeft gelezen. 

    
6. Validatie resultaat 
    
Resultaat Antwoordtype 
Kan het veranderproces als succesvol worden beschouwd? 
Waarom is dat zo? 

Gesloten 

Toelichting 
Ja, de verandering is doorgevoerd en alle medewerkers werken met dit systeem.  

    
Bedankt voor uw deelname aan het interview!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Case organisatie B 
 
7.2.1 Interview B1 
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1. Algemeen   
    
Datum 19-04-22 
Respondent JZ 

Organisatie B 

    
Tot welke stakeholdergroep behoort u? Kruis aan 
Management X 

IT staff   

Eindgebruiker   

    
2. DINAMO factoren voor veranderbereidheid 
    
Meerwaarde Antwoordtype 
Hoe groot is volgens u de meerwaarde van het 
veranderproces? En waarom is dat zo? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
Een 3 met betrekking tot het gebruik van de functionaliteiten. En een 4, omdat het een 
groot verschil is ten opzichte van vorige verouderde applicaties, maar er zijn nog stappen 
te maken. 

    
Informatie Antwoordtype 
Hoe beoordeelt u de informatie en communicatie tijdens de 
implementatie van Jaamo met betrekking tot de gevolgen van 
het veranderproces voor uzelf, uw afdeling en de organisatie? 
En waarom? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
Uzelf: 4, vanuit de eerste lijn veel informatiebronnen en direct antwoord op vragen. 
Uw afdeling: 3, informatie niet ontvangen, soms doordat ten onrechte was ingeschat dat 
het niet relevant was voor deze groep. 
De organisatie: 2, er was niet nagedacht over wie moet wanneer welke informatie krijgen. 
Dat is een vak apart. 

    
Complexiteit van het veranderproces Antwoordtype 
Hoe groot was de impact van het veranderproces volgens u op 
uw organisatie en de omgeving? En waarom is dat zo? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
5, het was een zeer complexe verandering met veel impact. Dit komt doordat op elke 
positie slechts een beperkt aantal mensen werkt, die dan ook nog parttime aanwezig zijn. 
De software deed het niet. Er was Corona.  
    

3. ERP specifieke factoren voor veranderbereidheid  
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Training en opleiding Antwoordtype 
Hoe beoordeelt u de mate waarin training en opleiding is 
aangeboden om Jaamo in uw dagelijkse werkzaamheden te 
gebruiken? En waarom? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
2, door de Coronaperiode was de training via Teams. Trainen via Youtube filmpjes is niet 
interactief IT e-learning of klassikaal. Er was geen handleiding, het zelf ontwikkelen 
daarvan werd gezien als leermethode. De trainer van Jaamo was ook de eigenaar, geen 
opgeleid trainer en met een drukke andere agenda. 

    
Organisatiecultuur Antwoordtype 
In hoeverre voelt u zich door uw organisatie en uw collega's 
gestimuleerd om uzelf te blijven ontwikkelen en nieuwe dingen 
te leren? En waarom ervaart u dat zo? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
2, gebruikers zijn goed in staat om hun werk te doen, maar nemen niet zelf initiatief of 
risico. Nadenken over het proces als geheel gebeurt niet, men blijft beperkt tot de eigen 
taak. Het nadenken over hoe de software zich verhoudt tot het beleid en wat in de 
handleiding staat gebeurt niet.  
    

4. Validatie veranderbereidheid 
    

Veranderbereidheid Antwoordtype 
In welke mate denkt u dat de veranderbereidheid binnen de 
organisatie invloed had op het succes van de implementatie? 
Kunt u dit toelichten? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
3, als iemand de bereidheid heeft, dan is er ook succes. Aan de andere kant, je hebt het 
nodig, het was er ook, maar de trein gaat wel door. 

    

5. ERP implementatiesucces   
    
Gedragsverandering Antwoordtype 
Is er gestuurd op verandering van collectief gedrag? En 
waarom? 

Gesloten 

Toelichting 
Nee, er is niet bewust gestuurd op cultuurverandering. Het had geholpen als mensen 
begeleid zouden worden. Dit werd niet als oplossing gezien.  

Welke verandering in gedrag heeft binnen de organisatie 
plaatsgevonden naar aanleiding van het veranderproces?  

Open 
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Toelichting 
Mensen werden heel zelfstandig probleemoplossend. Wat wel gebeurde is dat fouten 
werden verborgen, oud zeer kwam boven en daar hadden we het liever niet over.  
Was het voor de gebruiker helder welk gedrag van hen 
gevraagd werd na de implementatie van het systeem? Kunt u 
dit toelichten? 

Gesloten 

Toelichting 
Nee, de beleving is dat het zelfde werk gedaan wordt, maar dan in een ander 
standaardpakket. Er is geen bewustzijn dat de oude systemen per proces, nu zijn 
vervangen door een systeem voor de hele keten. 

    

6. Validatie resultaat 
    
Resultaat Antwoordtype 
Kan het veranderproces als succesvol worden beschouwd? 
Waarom is dat zo? 

Gesloten 

Toelichting 
Ja en nee, de functionaliteiten zitten er niet in zoals gehoopt. Het systeem doet nog niet 
wat we willen dat het doet. Aan de andere kant: het is geïmplementeerd, we werken 
ermee, er zijn punten ter verbetering.  

    

Bedankt voor uw deelname aan het interview!   
 
7.2.2 Interview B2 
 
1. Algemeen   
    
Datum 05-05-22 

Respondent SDL 
Organisatie B 

    
Tot welke stakeholdergroep behoort u? Kruis aan 
Management X 
IT staff   

Eindgebruiker   

    

2. DINAMO factoren voor veranderbereidheid 
    
Meerwaarde Antwoordtype 
Hoe groot is volgens u de meerwaarde van het 
veranderproces? En waarom is dat zo? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
3, de intentie is goed geweest, maar er is veel misgelopen. Dingen liepen langs elkaar 
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heen, de tijdsdruk was hoog. Veel was onduidelijk. Aan de voorkant waren afspraken 
onvoldoende SMART. 

    
Informatie Antwoordtype 
Hoe beoordeelt u de informatie en communicatie tijdens de 
implementatie van Jaamo met betrekking tot de gevolgen van 
het veranderproces voor uzelf, uw afdeling en de organisatie? 
En waarom? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
Uzelf: 2, Ik mis het proactief delen van informatie vanuit Jaamo. Deze komt alleen naar 
aanleiding van vragen. Omdat ik zelf niet deskundig ben, weet ik niet wat we moeten 
vragen. 
Uw afdeling: 2, idem. 
De organisatie: 2, het is belangrijk om ook als organisatie goed te communiceren. Maar 
we waren afhankelijk van informatie die je hebt vanuit Jaamo. Bijvoorbeeld over hoe het 
proces loopt kregen we geen antwoorden. Hierdoor was de timing van sommige 
opdrachten aan de werkvloer slecht en ad hoc. Dit gaf veel verstoringen op de werkvloer. 

    
Complexiteit van het veranderproces Antwoordtype 
Hoe groot was de impact van het veranderproces volgens u op 
uw organisatie en de omgeving? En waarom is dat zo? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
4, de impact is hoog. De focus in het werk ligt op de kinderen, niet op het systeem. Maar 
veel processen zijn wel afhankelijk van het systeem. Als daar iets mis gaat heeft dat 
impact. Zoals ontevreden klanten door verkeerde facturen of een ouderportaal dat niet 
toegankelijk is.  
    

3. ERP specifieke factoren voor veranderbereidheid  
    

Training en opleiding Antwoordtype 
Hoe beoordeelt u de mate waarin training en opleiding is 
aangeboden om Jaamo in uw dagelijkse werkzaamheden te 
gebruiken? En waarom? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
2 of 3, er is niet veel geïnvesteerd in training en opleiding. Mis vanuit Jaamo het proactief 
zijn daarin. Er lag weinig op de plank aan training, waarvan vooraf werd aangegeven dat 
het een belangrijke basis is. Daar hebben we last van gehad. In plaats daarvan werd door 
Jaamo gevraagd: wat hebben jullie nodig?  

    
Organisatiecultuur Antwoordtype 
In hoeverre voelt u zich door uw organisatie en uw collega's 
gestimuleerd om uzelf te blijven ontwikkelen en nieuwe dingen 
te leren? En waarom ervaart u dat zo? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 
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Toelichting 
4, dit staat hoog op het lijstje binnen de organisatie. Er wordt veel geïnvesteerd in 
ontwikkelen. 

    

4. Validatie veranderbereidheid 
    

Veranderbereidheid Antwoordtype 
In welke mate denkt u dat de veranderbereidheid binnen de 
organisatie invloed had op het succes van de implementatie? 
Kunt u dit toelichten? 

Score 1 (laag) - 5 (hoog) 

Toelichting 
5, mensen willen de veranderingen. Ook al is het lastig, zij gaan het toch doen. Tot 'op het 
tandvlees'. De mentaliteit is: 'we moeten wel door'. 

    
5. ERP implementatiesucces   
    
Gedragsverandering Antwoordtype 
Is er gestuurd op verandering van collectief gedrag? En 
waarom? 

Gesloten 

Toelichting 
Te weinig. Medewerkers zijn wel meegenomen maar vaak op een te laat moment. Door 
personeelstekort was de bezetting krap. 
Welke verandering in gedrag heeft binnen de organisatie 
plaatsgevonden naar aanleiding van het veranderproces?  

Open 

Toelichting 
Medewerkers moeten meer zelf in de systemen doen en hebben een grotere 
verantwoording om het goed te doen. Wat als een minder goede ontwikkeling wordt 
gezien is dat nu iedere medewerker elke week de gewerkte uren moeten opvoeren terwijl  
voorheen alleen de van het rooster afwijkende uren opgevoerd werden.  
Was het voor de gebruiker helder welk gedrag van hen 
gevraagd werd na de implementatie van het systeem? Kunt u 
dit toelichten? 

Gesloten 

Toelichting 
Nee, ik denk het nog niet altijd. We zijn nog in de fase van onderweg zijn. Het geeft nog 
veel onrust. 

    

6. Validatie resultaat 
    
Resultaat Antwoordtype 
Kan het veranderproces als succesvol worden beschouwd? 
Waarom is dat zo? 

Gesloten 

Toelichting 
Nee, succes is een te groot woord. Het systeem staat in de basis, maar we zijn er nog lang 
niet. Er is niet binnen de vooraf afgesproken tijd opgeleverd. De geplande livegang van 1-
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9 werd 1-11. Het HR systeem was wel op de afgesproken tijd live op 1-1, maar stond nog 
niet. 

    

Bedankt voor uw deelname aan het interview!   
 
7.2.3 Interview B3 
 
1. Algemeen   
    
Datum 22-04-22 

Respondent EE 

Organisatie B 

    
Tot welke stakeholdergroep behoort u? Kruis aan 
Management   

IT staff X 
Eindgebruiker   

    

2. DINAMO factoren voor veranderbereidheid 
    
Meerwaarde Antwoordtype 
Hoe groot is volgens u de meerwaarde van het 
veranderproces? En waarom is dat zo? 

Score 1 (laag) 
 - 5 (hoog) 

Toelichting 
Redelijk hoog. De organisatie werkte met enerzijds een verouderd systeem en anderzijds 
een nieuwer systeem dat met elkaar moest synchroniseren. Jaamo is alles in een, 
waardoor het technisch een enorme vooruitgang is. Organisatorisch is hier vooraf zeker 
rekening mee gehouden; in de praktijk was het wellicht toch lastig de processen aan te 
passen. 

    
Informatie Antwoordtype 

Hoe beoordeelt u de informatie en communicatie tijdens de 
implementatie van Jaamo met betrekking tot de gevolgen van 
het veranderproces voor uzelf, uw afdeling en de organisatie? 
En waarom? 

Score 1 (laag) 
 - 5 (hoog) 

Toelichting 
3, de communicatie was niet altijd even sterk: gemaakte afspraken kwamen niet door of er 
werd niet op doorgepakt. Soms veranderden dingen. 

    
Complexiteit van het veranderproces Antwoordtype 
Hoe groot was de impact van het veranderproces volgens u op 
uw organisatie en de omgeving? En waarom is dat zo? 

Score 1 (laag) 
 - 5 (hoog) 
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Toelichting 
Vrij hoog. Niet op de markt, wel intern. Intern omdat veel werkprocessen moesten worden 
aangepast en dat op veel gebieden veel vroeg. Zeker omdat de organisatie er niet (goed) 
toe in staat bleek te zijn. 
    

3. ERP specifieke factoren voor veranderbereidheid  
    
Training en opleiding Antwoordtype 
Hoe beoordeelt u de mate waarin training en opleiding is 
aangeboden om Jaamo in uw dagelijkse werkzaamheden te 
gebruiken? En waarom? 

Score 1 (laag) 
 - 5 (hoog) 

Toelichting 
4, aan het begin lag dit vrij laag en was er niet veel inhoudelijke begeleiding, maar vrij snel 
is dit enorm toegenomen en heeft er zelf een behoorlijk intensieve begeleiding 
plaatsgevonden, in het bijzonder van de afdelingen om de werkprocessen uit te werken. 

    
Organisatiecultuur Antwoordtype 
In hoeverre voelt u zich door uw organisatie en uw collega's 
gestimuleerd om uzelf te blijven ontwikkelen en nieuwe dingen 
te leren? En waarom ervaart u dat zo? 

Score 1 (laag)  
- 5 (hoog) 

Toelichting 
2, de organisatie heeft enorm gestuurd op het leveren van maatwerk door Jaamo en vond 
het niet nodig eigen werkprocessen aan te passen, noch dat medewerkers anders gingen 
denken (want wat zij deden was het beste). 

    

4. Validatie veranderbereidheid 
    

Veranderbereidheid Antwoordtype 
In welke mate denkt u dat de veranderbereidheid binnen de 
organisatie invloed had op het succes van de implementatie? 
Kunt u dit toelichten? 

Score 1 (laag) 
 - 5 (hoog) 

Toelichting 
4, ze zeiden wel te willen veranderen, maar ondertussen wilden ze de werkprocessen uit 
het oude systeem overnemen en was er dus helemaal niet zoveel veranderbereidheid.  

    

5. ERP implementatiesucces   
    
Gedragsverandering Antwoordtype 
Is er gestuurd op verandering van collectief gedrag? En 
waarom? 

Gesloten 

Toelichting 
Nee, er werd niet op gestuurd. Sterker nog, het oude gedrag werd aangemoedigd en 
beloond. 
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Welke verandering in gedrag heeft binnen de organisatie 
plaatsgevonden naar aanleiding van het veranderproces?  

Open 

Toelichting 
Ik weet niet of er een gedragsverandering heeft plaatsgevonden. Ze verbergen in ieder 
geval fouten en opereren op eilandjes binnen de organisatie. 
Was het voor de gebruiker helder welk gedrag van hen 
gevraagd werd na de implementatie van het systeem? Kunt u 
dit toelichten? 

Gesloten 

Toelichting 
Nee. 

    

6. Validatie resultaat 
    
Resultaat Antwoordtype 
Kan het veranderproces als succesvol worden beschouwd? 
Waarom is dat zo? 

Gesloten 

Toelichting 
Nee, omdat er maatwerk moest worden geleverd voor een afdeling die weigerde te 
veranderen. 

    

Bedankt voor uw deelname aan het interview!   
 
7.2.4 Interview B4 
 
1. Algemeen   
    
Datum 19-05-22 

Respondent MI 

Organisatie B 

    
Tot welke stakeholdergroep behoort u? Kruis aan 
Management   

IT staff   

Eindgebruiker X 

    

2. DINAMO factoren voor veranderbereidheid 
    
Meerwaarde Antwoordtype 
Hoe groot is volgens u de meerwaarde van het 
veranderproces? En waarom is dat zo? 

Score 1 (laag) 
 - 5 (hoog) 

Toelichting 
3, je verwacht bij een nieuw systeem dat je er op vooruit gaat ten opzichte van het oude 
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systeem, maar dat is nu nog niet het geval. We zijn er een paar stappen op achteruit 
gegaan. 

    
Informatie Antwoordtype 
Hoe beoordeelt u de informatie en communicatie tijdens de 
implementatie van Jaamo met betrekking tot de gevolgen van 
het veranderproces voor uzelf, uw afdeling en de organisatie? 
En waarom? 

Score 1 (laag) 
 - 5 (hoog) 

Toelichting 
De informatie de we kregen vanuit Dennis in het eerste overleg waar ik inzat vond ik goed. 
Hij heeft kennis van HR en de kinderopvang, hij heeft genoeg kennis om dit te delen en 
aan te geven dat hij de processen begrijpt. Sandra gaf vanuit de stuurgroep iedere keer 
een terugkoppeling. Ik maakte zelf verslag van de gesprekken. Ik vind dat ik dat ook goed 
heb gedaan. Ik denk dat er meer communicatie had kunnen zijn naar de achterban. Dat 
heeft met het hele proces te maken dat het naar mijn idee beter had gekund. Gemiddeld 
geef ik het een 3,5. Het was wel voldoende. Wat ik minder vond aan de communicatie 
gedurende het gehele proces, dat het niet teruggekoppeld werd wanneer afspraken niet 
nagekomen konden worden. Dat is meerdere keren gebeurd, dat vond ik een 
verbeterpunt voor Jaamo. 

    
Complexiteit van het veranderproces Antwoordtype 
Hoe groot was de impact van het veranderproces volgens u op 
uw organisatie en de omgeving? En waarom is dat zo? 

Score 1 (laag) 
 - 5 (hoog) 

Toelichting 
5, het is zo'n groot onderdeel van je dagelijks werk. Het had invloed op jou vanuit je rol op 
de HR afdeling, maar ook op jou als medewerker. 

    

3. ERP specifieke factoren voor veranderbereidheid  
    
Training en opleiding Antwoordtype 
Hoe beoordeelt u de mate waarin training en opleiding is 
aangeboden om Jaamo in uw dagelijkse werkzaamheden te 
gebruiken? En waarom? 

Score 1 (laag) 
 - 5 (hoog) 

Toelichting 
3, gemiddeld. Ik vond opzich de training voor de personeelsplanning en dan voor de 
gebruikers op locatie (managers en locatiecoördinatoren) vond ik een prima training. De 
training van kindplanning is online geweest, dat was niet zo'n groot succes. Die van 
personeelsplanning was live. Dat waren meerdere sessies om de aantallen behapbaar te 
houden. De training van de applicatiebeheerder, die ontbrak. Daar zat een gap in 
kennisoverdracht. 

    
Organisatiecultuur Antwoordtype 
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In hoeverre voelt u zich door uw organisatie en uw collega's 
gestimuleerd om uzelf te blijven ontwikkelen en nieuwe dingen 
te leren? En waarom ervaart u dat zo? 

Score 1 (laag)  
- 5 (hoog) 

Toelichting 
5, eigenlijk is mijn loopbaan daar een groot voorbeeld van. Ik begon op de groep op de 
BSO, na een jaar ben ik doorgestroomd tot locatiecoördinator, toen praktijkopleider en 
vanuit daar heb ik de kans gekregen om op de HR afdeling te werken terwijl ik geen HR 
opleiding heb gedaan en meer uit de sociale kant kom. 

    

4. Validatie veranderbereidheid 
    

Veranderbereidheid Antwoordtype 
In welke mate denkt u dat de veranderbereidheid binnen de 
organisatie invloed had op het succes van de implementatie? 
Kunt u dit toelichten? 

Score 1 (laag) 
 - 5 (hoog) 

Toelichting 
4,5 - eigenlijk iedereen, ondanks je af en toe wat gemopper hoort, toch was het altijd met 
een positieve insteek en 'we gaan ervoor', 'we gaan er wat van wat maken', 'we hebben 
wat geduld'. 

    

5. ERP implementatiesucces   
    
Gedragsverandering Antwoordtype 
Is er gestuurd op verandering van collectief gedrag? En 
waarom? 

Gesloten 

Toelichting 
Ja, met z'n allen hebben we wel ons best gedaan om positief te blijven. Dat is ook wel de 
2Samen cultuur. We hebben het echt met elkaar gedaan, zeker vanaf de 
personeelsplanning. We hebben altijd gezellig met elkaar om de tafel kunnen zitten. 
Jaamo hielp daar ook bij mee. 
Welke verandering in gedrag heeft binnen de organisatie 
plaatsgevonden naar aanleiding van het veranderproces?  

Open 

Toelichting 
Ik zie wel dat er iets meer negativiteit nu is, je werkt er nu al een tijdje mee en het is nog 
steeds niet allemaal opgelost. Ik merk ook wel acceptatie. 

Was het voor de gebruiker helder welk gedrag van hen 
gevraagd werd na de implementatie van het systeem? Kunt u 
dit toelichten? 

Gesloten 

Toelichting 
Deels, mijn ervaring is dat je samen aan het ontdekken bent 'hoe werkt het nu precies'. 
Dat hebben we als 2Samen ook alleen moeten ontdekken. Dat werd niet voldoende 
vanuit Jaamo begeleidt. En dan ga je een beetje zwemmen als organisatie. We hebben nu 
individuele afspraken met Cynthia en Eelco en dan krijg je er uitleg over. Dat stukje 
kennisoverdracht mist daarin. 
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6. Validatie resultaat 
    
Resultaat Antwoordtype 
Kan het veranderproces als succesvol worden beschouwd? 
Waarom is dat zo? 

Gesloten 

Toelichting 
Nee, op dit moment niet. Maar wel met de nadruk met 'op dit moment'. Proactief zijn 
vanuit Jaamo is nodig om het succesvol te maken, maar ook kennis delen, je kennis ook in 
je systeem verwerken, plannen (wat ga je wanneer doen en daarover communiceren) en 
dat stukje communicatie m.b.t. aangeven wanneer iets niet lukt, aangeven wanneer het 
dan wel komt. Ik heb in november pas toegang gekregen tot Jira (projectomgeving), 
terwijl ik in augustus al bezig was met deze functie. 

    

Bedankt voor uw deelname aan het interview!   
 
 
 


