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Abstract 
Het doel van deze studie is het ontwikkelen van een meetinstrument waarmee in een vroegtijdig 

stadium het succes van een ERP-implementatie kan worden voorspeld aan de hand van het 

verandervermogen ‘organisational change capacity’ en de daarop afgestelde veranderaanpak ‘change 

process’. Hiervoor is een diagnostisch instrument uit de literatuur gebruikt waarbij het 

verandervermogen gedurende het veranderproces kan worden gemeten. De organisatiekenmerken 

zijn het vertrekpunt voor een verandering en bepalen in hoeverre een organisatie klaar is voor een 

ERP-implementatie (ERP-readiness). In het daarop volgende veranderproces kan middels een handige 

of juist onhandige veranderaanpak het aanwezige verandervermogen worden beïnvloed. In de praktijk 

is vervolgens dit gedachtegoed getoetst door het uitzetten van een gestructureerde vragenlijst en het 

houden van diepte-interviews bij twee caseorganisaties. Op basis van dit onderzoek is gebleken dat 

organisaties met een lage ERP-readiness alsnog succesvol kunnen zijn wanneer onhandige elementen 

in de veranderaanpak worden geadresseerd en omzeild. Het voorspellen van succes kan op basis van 

elementen van de veranderaanpak, dit is wanneer de verandering zich in het stadium van het 

veranderproces bevindt. Daarmee kan worden geconcludeerd dat het diagnostische instrument valide 

is voor het meten van verandervermogen en ERP-implementatiesucces. 

Sleutelbegrippen

ERP, ERP-implementatiesucces, verandervermogen, veranderaanpak 

Keywords

ERP, ERP-implementation success, organisational change capacity, change process 
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Samenvatting 
Enterprise Resource Planning (ERP) is een fenomeen wat al tientallen jaren is doorontwikkeld, met als 

doel het simplificeren van een huidige procesgang. Vaak wordt een verandering pas als ERP-

implementatie geclassificeerd wanneer deze impact heeft op alle verschillende lagen en afdelingen 

van een organisatie. Kortom, de bedrijfsprocessen en de architectuur en besturing daarvan gaan op de 

schop. Echter blijkt implementatie van een dergelijk systeem (afhankelijk van het type) voor 70% van 

de organisaties te mislukken. De factoren die invloed hebben op een verandering en het succes 

daarvan zijn veelomvattend. Valkuilen en succesfactoren zijn op zowel technisch als sociaal vlak 

uitbundig beschreven in de literatuur. Het beschrijven daarvan is echter niet voldoende, het 

problematische aspect zit hem juist in het achterwege laten van onderlinge en causale verbanden 

tussen deze factoren. 

Volgens het diagnostisch instrument van Bennebroek & Gravenhorst zijn veel van deze factoren te 

herleiden uit de organisatiekenmerken van een organisatie, en bepaalt dat het aanwezige 

verandervermogen. Wanneer een veranderaanpak afgesteld is op de organisatiekenmerken kan dit 

leiden tot het gewenste resultaat. De focus in dit onderzoek is daarom gelegd op de voorspelbaarheid 

van ERP-implementatiesucces d.m.v. het meten van de elementen verandervermogen en de 

veranderaanpak.  

Een ERP-implementatie begint bij de veranderbehoefte afgesteld op het ambitieniveau van een 

organisatie die zowel hoog of laag kan zijn. Een hoge of lage veranderbehoefte staat in verband met 

het type ERP-implementatie. Voor een lage veranderbehoefte moet men denken aan een 1-op-1 

vervanging van een standaard software pakket. Voor een hoge veranderbehoefte moet men denken 

aan het opnieuw inrichten van bedrijfsprocessen en de besturing daarvan midden business process re-

engineering (BPR) en ERP. In totaal zijn er vier type ERP-implementaties te benoemen op volgorde van 

een lage naar hoge veranderbereidheid: IT gericht (ITR), Structuur Reconfiguratie (SR), Packaged, 

Enabled Re-engineering en Human Driven Renewal (HDR).  

Wanneer de behoefte van een organisatie geduid is,  is het belangrijk om te weten in hoeverre een 

organisatie capabel is om de gewenste verandering door te voeren. Dit wordt ook wel het 

verandervermogen (organisational change capacity) genoemd. Het verandervermogen van een 

organisatie is niet in eenheden uit te drukken, maar wel is het duidelijk dat verandervermogen vergroot 

of verkleind kan worden. In de literatuur wordt verandervermogen omschreven als het vermogen van 

een ontvanger om het belang en de waarde van extern gewonnen kennis te erkennen, te assimileren 

en toe te passen. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen organisatiekenmerken en kenmerken van 

het veranderproces. De organisatiekenmerken zijn (1) goals and strategy, (2) structure, (3) culture, (4) 

technology, (5) job characteristics en (6) political relations en zijn onderling verbonden. De kenmerken 

van het veranderproces zijn (A) goals, (B) technology, (C) tension, (D) timing, (E) information supply, 

(F) creating support, (G) role of change managers, (H) role of line managers, (I) expected outcome en

(J) support for change.

Door per organisatiekenmerk aan te geven hoe dit belemmerend kan werken t.o.v. een ERP-

implementatie en vervolgens per element van het veranderproces deze belemmeringen te omzeilen 

in de veranderaanpak kan alsnog tot het gewenste resultaat worden bereikt. Uit onderzoek blijkt dat 

een handige veranderaanpak doorslaggevend is. Wanneer organisatiekenmerken het aanwezige 

verandervermogen laten eroderen kan dit middels een handige veranderaanpak worden 

rechtgetrokken. Een hoog verandervermogen staat niet garant voor succes wanneer de 

veranderaanpak onhandig is en niet aansluit op de organisatiekenmerken.  
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Summary 
Enterprice Resource Planning (ERP) is a phenomenon which is being developed for more than ten 

years. The goal for implementing an ERP-system is in most of the times: simplifying a current process. 

Often, a change is only being classified as ‘ERP-implementation’ when the change has impact in all 

departments and different layers of the organization. In short, an organization its processes, the 

architecture and the control are being built up from scratch. However, implementation of such ERP-

projects have a failure degree of 70% depending on the type of change. Factors influencing a change 

and the success derived from it are comprehensive. Common pitfalls and success factors are widely 

described in scientific research. Describing these elements is not enough, because the problematic 

parts are that underlying causal relations between these elements are not being described.  

Bennebroek & Gravenhorst are describing how organizational aspects can either have a positive or 

negative influence on the absorptive capacity from an organization. When the change process is 

adopted to these organizational aspects, it can lead the organization to the designated goal. The focus 

in this research is to predict ERP-implementation success by measuring the elements of the absorptive 

capacity and the change process. 

Implementing ERP-systems is starting by deciding the need for a change, adjusted on the level of 

ambition which could either be high or low. A high or low need for change is related with the applicable 

ERP-archetype. Changing one-on-one a standard software package could be an example of a change 

with low need. Re-establishing processes and control of these processes by business process re-

engineering (BPR) could be an example of an organization with a high need for change. In total there 

are four ERP-archetypes being distinguished: IT focused (ITR), Reconfiguring Structure (SR), Packaged 

Enabled Re-engineering (PER) and Human Driven Renewal (HDR).  

When the need for change is clear, it is important to understand the current capability an organization 

has to achieve a desired change. This is being described as the organization change capacity. An 

organization its change capacity can not be expressed in units, however it could either be enlarged or 

minimized. Change capacity is being described as the ability from a receiver to acknowledge, assimilate 

and adapt externally won knowledge. Also the value between organizational aspects and aspects of 

the change process are being distinguished. Organizational aspects are (1) goals and strategy, (2) 

structure, (3) culture, (4) technology, (5) job characteristics and (6) political relations and are 

interrelated. Aspects of the change process are (A) goals, (B) technology, (C) tension, (D) timing, (E) 

information supply, (F) creating support, (G) role of change managers, (H) role of line managers, (I) 

expected outcome and (J) support for change.  

Bypassing barriers during the change process can result to the desired presence of ERP-

implementation success, even if organizational aspects are obstructing a change. Research has led to 

the conclusion that the process of change is of decisive importance. In other words, when 

organizational aspects are hindering the absorptive capacity from an organization in its actual 

presence, it could be solved by addressing and overcoming these aspects during the change process. 

A high absorptive capacity level does not guarantee the level of success when organizational aspects 

are not being taken into account.  
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1. Introductie

1.1 Achtergrond 
Enterprise Resource Planning (ERP) heeft een positief effect op productiviteit en service middels het 
integreren, standaardiseren en simplificeren van processen m.b.t. de dagelijkse bedrijfsvoering, 
waarbij organisaties steeds meer de kanteling maken naar ‘een op informatie technologie (IT) 
gestuurde’ bedrijfsvoering (Maditinos, Chatzoudes, & Tsairidis, 2012). Maar wat is nou precies ERP en 
hoe wordt dit toegepast? Kumar en Van Hillegersberg (2000) definiëren ERP systemen als 
configureerbare systemen voor de integratie van informatie tussen processen binnen een organisatie. 
ERP systemen maken het mogelijk om data en informatie te delen door verbeterde bestuurbaarheid 
van business processen, waarbij verouderde softwaresystemen worden vervangen door nieuwe 
softwaresystemen met als doel om kosten te reduceren en de concurrentiepositie te verstevigen 
(Haddara & Moen, 2017).  

Implementatie van een ERP-systeem begint bij het nemen van de beslissing om een ‘op IT gericht 
systeem’ te installeren, wat pas een succes is op het moment dat het operatief is, en integraal wordt 
gebruikt als informatie systeem (Zhang, Lee, Huang, Zhang, & Huang, 2005). Zowel technische als 
sociale factoren zijn daarbij van groot belang en bedoeld om gelijkwaardig geïmplementeerd te 
worden. Een passende benadering hiervoor is socio-technisch, waarbij naast organisatorische factoren 
ook rekening gehouden dient te worden met sociale factoren binnen een organisatie (Baxter & 
Sommerville, 2011). Een gevolg hiervan is dat ERP-implementaties in de praktijk een multidisciplinaire 
benadering vereisen t.b.v. een succesvolle afronding (Chofreh et al., 2016).  

In de praktijk blijkt dit niet eenvoudig, zelfs nadat er al duizenden ERP-implementaties zijn voltooid 
sinds begin jaren ’90 ligt het percentage gefaalde of gestrande ERP-implementaties rond de 70%  (Ali 
& Miller, 2017; Peng & Nunes, 2017). Projecten zijn gemiddeld 178% over budget, duren 2.5 maal 
langer dan gepland en leveren slechts 30% van de vooropgestelde voordelen op (Amalnik & Ravasan, 
2018; Amid, Moalagh, & Ravasan, 2012). In dit onderzoek wordt de nadruk gelegd op de 
voorspelbaarheid van ERP-implementatiesucces a.d.v. en welke invloed het verandervermogen daarop 
heeft. Gezien deze negatieve cijfers beoogt dit nuttig voor een organisatie voordat deze aan een 
dergelijke implementatie begint.  

1.2 Gebiedsverkenning 
Het onderzoek richt zich op ERP-implementatiesucces en de factoren die daar invloed op hebben. 
Initieel hebben organisaties een duidelijke visie waarin de behoefte om te veranderen (mits deze 
aanwezig is) als speerpunt staat beschreven. Verandervermogen geeft aan in hoeverre de organisatie 
klaar is om te veranderen, dit wordt in de literatuur gelijk gesteld met ‘ERP-readiness’. Een organisatie 
die zichzelf ‘ERP-ready’ vindt, werkt naar een plan (veranderaanpak) afgestemd op het behoefte om 
te veranderen met ERP-implementatiesucces als stip op de horizon. Dit onderzoek richt zich op de 
elementen die van toepassing zijn op ERP-implementatiesucces, en meer in het bijzonder op het 
‘verandervermogen’ als onafhankelijke variabele voor het bepalen van ERP-implementatiesucces.  

Onderstaande basisprincipes komen herhaaldelijk naar voren 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, 2001).

• Veranderbehoefte: een beschrijving waaruit de verandering bestaat, waarbij veranderingen
betrekking kunnen hebben op het techno-systeem (informatiesysteem, bedrijfsprocessen,
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procedures) maar ook op het socio-systeem (rolpatronen, machtsverhoudingen, gedrag of 
cultuur) (Boonstra, 2000). 

• Verandervermogen: betreft de ‘capability’ om de gewenste veranderingen ook daadwerkelijk
te kunnen doorvoeren in een organisatie (Boonstra, 2000).

• Veranderaanpak: de veranderaanpak (plan) beschrijft simpelweg hoe de beoogde
verandering tot stand moet komen en is ofwel effectief (handig) of ineffectief (onhandig) (De
Caluwé & Vermaak, 2006).

• ERP-implementatiesucces: de mate waarin de boogde veranderdoel gerealiseerd kan worden,
dit staat niet eenduidig beschreven in de literatuur, wel worden er in totaal vijf elementen
van ‘project efficiency’ en ‘project success’ benoemd t.b.v. ERP-implementatiesucces.

1.3 Probleemstelling 
Gezien het hoge falingspercentage is het interessant om meer inzicht te verkrijgen in de voorspellende 
factoren van ERP-implementatiesucces, waarbij het van belang is om dit in een zo vroeg mogelijk 
stadium te voorspellen. Jayawickrama en Yapa (2013) & Sedera en Gable (2010) omschrijven valkuilen 
voor het mislukken van ERP-implementaties; namelijk het gebrek aan support van het hogere 
management, een ineffectief implementatie team, gebrek aan gebruikersacceptatie en de afstemming 
tussen vraag (klant) en aanbod (ERP-leverancier) worden ervaren als de factoren voor het mislukken 
van ERP-implementaties. Veranderen brengt dus risico’s met zich mee, maar de paradox is dat 
organisaties geen keuze hebben en juist moeten veranderen om competitief te blijven (Heckmann, 
Steger, & Dowling, 2016). 

In literatuur wordt vooral de nadruk gelegd op kritieke succes factoren (KSF), maar het problematische 
zit hem juist in het achterwege laten van onderlinge en causale verbanden tussen deze KSF (Reitsma 
& Hilletofth, 2018; Saade, Nijher, & Sharma, 2017). Er dient bijvoorbeeld rekening gehouden te worden 
met de verschillende implementatiebehoeftes van een organisatie. Muntslag (2001) geeft aan dat er 
forse verschillen zijn, bijvoorbeeld tussen een relatief eenvoudige vervanging van bestaande systemen 
t.o.v. de wens om een proces drastisch te herontwerpen m.b.v. ERP-technologie. De probleemstelling
luidt:

“In hoeverre kan ERP-implementatiesucces, rekening houdend met de verschillende ERP-
implementatiebehoeften, eenvoudig worden voorspeld a.d.h.v. het meetbaar maken van het 
verandervermogen van een organisatie?” 

1.4 Opdrachtformulering 
Het doel van het onderzoek is om de factoren inzichtelijk te krijgen die het verandervermogen 
beïnvloeden bij ERP-implementaties, en deze meetbaar te maken. Om dit doel te bereiken zullen 
onderstaande onderzoeksvragen worden beantwoordt: 

1. Welke type ERP-implementatiebehoeftes kunnen worden onderkend?
2. Wat is verandervermogen en welke organisatiekenmerken beïnvloeden dit

verandervermogen?
3. Welk invloed heeft de veranderaanpak bij een ERP-implementatie op het verandervermogen

(X)?
4. Hoe kan ERP-implementatiesucces (Y) worden gemeten?
5. Wat is de relatie tussen X en Y bij een gegeven veranderbehoefte?

M.b.v. de bevindingen uit literatuuronderzoek wordt uiteindelijk een normenkader gecreëerd, waarna
de probleemstelling als centrale onderzoeksvraag onderzocht zal worden door het toetsen van dit
normenkader in de empirie.
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1.5 Motivatie / relevantie 
Er is veel onderzoek gedaan naar valkuilen die ontstaan bij het implementeren en gebruiken van ERP-
systemen (Malaurent & Avison, 2015). Zoals aangegeven richten veel van deze studies zich op het 
definiëren van KSF, waarbij het operationaliseren van de gedefinieerde factoren t.b.v. het aandragen 
van adequate oplossingen voor ERP-implementatiesucces niet worden benoemd (Reitsma & Hilletofth, 
2018; Saade et al., 2017). Naast het feit dat er weinig uitleg wordt gegeven over hoe factoren bijdragen 
en waarom zij kritiek zijn voor ERP-implementatiesucces, wordt er ook geen rekening gehouden met 
de verschillende implementatiebehoeftes, het verandervermogen en de daarop afgestelde 
veranderaanpak van een organisatie.  

Naast het  voortborduren op de slagingskans van ERP-implementaties, heeft dit onderzoek ook een 
praktisch aspect. ERP-implementaties kunnen namelijk, afhankelijk van de behoefte en de omvang van 
de ERP-implementatie, aardig in de kosten lopen. Daarom is het relevant om het verandervermogen 
in relatie tot ERP-implementaties te onderzoeken om te bepalen of het verandervermogen van een 
organisatie voldoende is om ERP-implementatiesucces te bereiken. Ook is het relevant om te 
onderzoeken of een organisatie bij onvoldoende verandervermogen alsnog ERP-implementatiesucces 
kan bereiken. 
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2. Theoretisch kader
In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader beschreven waarbij antwoord wordt gegeven op de 
deelvragen m.b.v. literatuurstudie. De verantwoording van het literatuuronderzoek wordt als aparte 
bijlage bijgevoegd.  

2.1 Onderzoeksaanpak 
Het theoretisch kader is opgezet zodat gedurende het literatuuronderzoek synoniemen zijn gebruikt 
om op een iteratieve manier literatuur te verzamelen die gebruikt kan worden voor het beantwoorden 
van de deelvragen. Dit is in praktijk gebracht d.m.v. een combinatie van zoektermen toegespitst op de 
hoofdonderwerpen ‘verandervermogen’ en ‘ERP-implementatiesucces’. Begrippen die zonder 
toevoeging al zijn toegespitst op de hoofdonderwerpen zullen enkelvoudig worden gebruikt. De 
volgende criteria zijn ingevoerd in de OU-bibliotheek: 

- Content type
- Discipline
- Taal
- Open access
- Peer reviewed publicaties

Voor meer informatie over de settingen zie bijlage 1 - Verantwoording literatuurstudie in het 
onderzoek dossier. 

2.2 Uitvoering 
Voor het literatuuronderzoek is gebruikt gemaakt van de OU-bibliotheek. Gedurende de uitvoering 

bleek dat het scala van wetenschappelijke artikelen op Google Scholar nog groter is, waardoor deze 

zoekmachine ook is gebruikt. Met behulp van de sneeuwbalmethode zijn op een iteratieve manier 

bronnen verzameld. Er is opgemerkt dat het verschil tussen het aantal verkregen artikelen middels een 

query en het verschil tussen het aantal gescande artikelen groot is (zie bijlage 1). De keuze van de 

uiteindelijke gescande artikelen is gevallen op basis van de ‘sorteren op relevantie’ functie in de 

zoekmachines, waarbij de meest relevante artikelen zijn gescand. Een gevolg daarvan is dat de 

reproduceerbaarheid van het literatuuronderzoek omlaag gaat, maar gezien het exploratieve karakter 

van dit onderzoek is deze methode effectief voor het verkrijgen van informatie. Gedurende dit proces 

zijn synoniemen gevonden die vervolgens weer gebruikt konden worden in de OU-bibliotheek om 

ervoor te zorgen dat de gevonden resultaten omvattend genoeg zijn voor het beantwoorden van de 

deelvragen.  

Voor meer informatie over de uitvoering zie bijlage 1 - Verantwoording literatuurstudie in het 
onderzoek dossier. 
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2.3 Resultaten 
1. Welke type ERP-implementatiebehoeftes kunnen worden onderkend?

ERP-implementaties dienen te worden gezien als een bewust en intensief 
organisatieveranderingsproces waarbij de implementatie kan plaatsvinden op drie niveaus (Muntslag, 
2001):  

1. Wijzigingen in organisatorische processen en systemen
2. Wijzigingen in het organisatorische rollenpatroon
3. Wijzigingen in het gedrag van individuen en groepen

De impact van ERP-implementaties treft doorgaans meerdere lagen van de organisatie. 
Uitzonderingen zijn implementaties met een lage veranderbehoefte, bijvoorbeeld 1-op-1 vervanging 
van standaard software pakketten (Brehm, Heinzl, & Markus, 2001). ERP-implementaties met een 
hoog veranderbehoefte zijn doorgaans succesvol wanneer veranderingen doordringen tot het derde 
niveau (Muntslag, 2001). Boonstra (2000) schetst hierbij de relatie tussen het ambitieniveau en 
behoefte om te veranderen van een organisatie, waarbij deze groot of klein kan zijn, afhankelijk van 
de impact van de verandering op het techno-en socio-systeem. Volgens Hsiao en Ormerod (1998) 
kunnen vier implementatie behoeftes worden onderscheiden en Muntslag (2001) illustreert dat deze 
behoeftes ook van toepassing zijn voor ERP-implementaties. In figuur 1 worden de verschillende 
archetypes doorgelicht, waarbij het niveau in diepgang van Muntslag (2001) een indicatie geeft in de 
verschillen in het ambitieniveau van ERP-implementaties. De extremen hierin betreffen enerzijds IT 
Gerichte Vervanging (ITR) - waarbij slechts een minimale mate van veranderbehoefte aanwezig zou 
zijn- en anderzijds het type Package Enabled Reengineering (PER) waarbij de maximale mate van 
veranderbehoefte aanwezig zou zijn. De overige behoeftes, Structuur Reconfiguratie (SR) en Human 
Driven Renewal (HDR), liggen hier tussenin. Aan de hand van deze vier verschillen in diepgang kan een 
rangorde worden gesteld.  

De visualisatie van Hsiao en Ormerod (1998) in figuur 1 geeft het vertrekpunt (driver) van een ERP-
implementatie archetype weer, waarbij de pijlen gekoppeld aan de strategie de richting aangeven van 
waaruit deze geïnitieerd zijn: vanuit strategisch oogpunt (top-bottom) of vanuit de noodzaak om 
middels een verandering de strategie daarop af te stellen (bottom-top). ITR implementaties hebben 
als karakter een 1-op-1 wijziging van een techno-systeem, waarbij het socio-systeem niet wijzigt. SR 
brengt een verandering teweeg door het afstellen van het IT landschap op een nieuwe structuur 
(fusie). PER is de behoefte waarbij ERP op de voorgrond staat, en waarmee d.m.v. ‘best practices’ 
bedrijfsprocessen worden verbeterd met business process re-design (BPR) als uitgangspunt. HDR 
refereert naar een culturele verandering die door de werknemers zelf in gang wordt gezet en valt 
daarom buiten de scope van dit onderzoek.  
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Vertrekpunt van de verandering (driver) 
Richting ‘veranderpad’ (lever) 
Ontstane verandering (bottom-top) 
Geplande verandering (top-bottom) 

Figuur 1: Overzicht verschillende implementatie types 

Conclusie deelvraag 1 
De behoefte om te veranderen verschilt per organisatie en kan geduid worden aan de hand van een 
viertal ERP-archetypen: ITR, SR, PER en HDR. Deze archetypen weerspiegelen verschillen in 
ambitieniveaus en behoeftes die waarschijnlijk een verschillend beroep doen op het 
verandervermogen van een organisatie.  

2. Wat is verandervermogen en welke organisatiekenmerken beïnvloeden dit
verandervermogen?

Een eenduidige definitie van het begrip verandervermogen staat niet in de literatuur beschreven. 
Verandervermogen heeft betrekking op organisatiekenmerken en de capabiliteit om de gewenste 
verandering in een organisatie door te voeren: ‘organisational change capacity’, ‘absorptive capacity’ 
en ‘organisation learning’ zijn veel voorkomende termen in literatuur over ERP-implementaties. 
Kwahk, Yang en Ahn (2020) beschrijven verandervermogen als het vermogen van een ontvanger om 
het belang en de waarde van extern gewonnen kennis te erkennen, te assimileren en toe te passen. 
Een andere definitie is van Bennebroek Gravenhorst, Werkman en Boonstra (2003), die stellen dat 
verandervermogen refereert aan de mate waarin aspecten van een organisatie én het veranderproces 
een handig of juist onhandig effect hebben op een verandering. Handig is wanneer een effect de 
verandering voortspoedt, onhandig wanneer een effect de verandering tegenwerkt.  

Het verandervermogen van een organisatie is niet in eenheden uit te drukken, maar wel is het duidelijk 
dat verandervermogen vergroot of verkleind kan worden. Verandervermogen impliceert dat een 
organisatie de waarde van nieuwe informatie kan erkennen, verwerken en commercieel kan 
toepassen, wat kan leiden tot ERP-implementatiesucces (Saraf, Liang, Xue, & Hu, 2013). In ERP-
literatuur wordt gesproken over ‘ERP-readiness’ wat inzicht geeft in hoeverre de organisatie in staat is 
om het ERP-project zonder tegenslagen te laten verlopen (Ahmadi, Papageorgiou, Yeh, & Martin, 
2015).    

IT gericht - ITR Structuur Reconfiguratie- SR

Packaged Enabled 

Reengeneering- PER Human Driven Renewal- HDR

Doel

Vervanging bestaande legacy 

systeem

Bedrijfsherstructuering en 

fusies

Verbetering 

bedrijfsprocessen en 

besturing daarvan

Zelf ontwikkelende 

medewerkers

Middel Processen, systemen Medewerkers, structuren

Business proces re-

engineering, ERP ERP

Niveau diepgang 1 1,2 1,2,3 3

Veranderings-

proces Bottom-up Top- down Top-down Bottom-up

Hsiao and Ormerod 

(1998) 
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Voor de beantwoording van deze deelvraag is gebruik gemaakt van het diagnostisch instrument van 
Bennebroek Gravenhorst et al. (2003), dat met onderling verbonden aspecten het verandervermogen 
van een organisatie in kaart brengt. Hierbij maken zij onderscheid tussen organisatiekenmerken en 
kenmerken van het veranderproces. D.m.v. onderzoek naar organisatiekenmerken wordt getracht een 
antwoord te geven op deelvraag 2. Hiermee kan in kaart worden gebracht in hoeverre een organisatie 
voldoende ‘ERP-ready’ is. Echter is het onderwerp dan nog niet verklaart: als een organisatie 
onvoldoende ‘ERP readiness’ kent moet het, o.b.v. het gedachtengoed van Bennebroek gravenhorst, 
in staat zijn om met een handige veranderaanpak het aanwezige verandervermogen te vergroten. 
Evenzo kan een organisatie met voldoende ‘ERP readiness’ het  aanwezige verandervermogen laten 
eroderen wanneer een onhandige veranderaanpak wordt toegepast. Daarom zal in de volgende 
paragraaf de veranderaanpak aan de orde komen. Deze paragraaf beoogt vooral zichtbaar te maken 
welke factoren het ex ante verandervermogen van een organisatie beïnvloeden. 

De organisatiekenmerken zijn (1) goals and strategy, (2) structure, (3) culture, (4) technology, (5) job 
characteristics en (6) political relations en zijn onderling verbonden (Bennebroek Gravenhorst et al., 
2003). Dit houdt in dat wijzigingen in één van de organisatiekenmerken effect heeft op de overige 
organisatiekenmerken. Organisatiekenmerken geven inzicht in het verandervermogen van de huidige 
organisatie en dienen daarom als vertrekpunt van een verandering. Per organisatiekenmerk zal 
worden toegelicht in welke vorm dit weerstand kan bieden t.o.v. het verandervermogen in relatie tot 
ERP-implementatie. 

1. Goals and strategy
In een situatie waarin medewerkers niet bekend zijn met doelen en strategie, kan dit weerstand 
veroorzaken t.o.v. een verandering (Bennebroek Gravenhorst et al., 2003). Gebrek aan kennis over 
doelen en strategie leidt tot minder acceptatie t.o.v. een verandering en heeft een negatief effect op 
het collectieve belang wat juist onmisbaar is voor ERP-implementatiesucces (Muntslag, 2001). 
Lunenburg (2012) baseert zich op Mintzberg en stelt dat strategievorming an sich een veelomvattend 
proces is. Afhankelijk van de veranderbehoefte (vertalend naar ERP-archetypes ITR, SR, PER en HDR) 
kan het proces van strategievorming een ERP-implementatie belemmeren wanneer deze niet afgesteld 
is op businessdoelen (Velcu, 2010).  

Figuur 2: Aspecten van het verandervermogen van een organisatie. 
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2. Structure
De organisatie structuur kan een veranderingsproces belemmeren als deze bureaucratisch is ingericht 
(Bennebroek Gravenhorst et al., 2003). Een bureaucratische structuur is van nature mechanisch wat 
weerstand biedt voor veranderingen omdat routinematig werken wordt verkozen boven vernieuwend 
werken, met onbegrip en stagnatie als gevolg wat leidt tot het terugvallen in vaste routines qua 
technologie en gedrag (Boonstra, 2000). Schimmel (2007) illustreert dat de aanwezigheid van 
bureaucratie kan leiden tot collectieve leerstoornissen bij ERP-implementaties zoals het negeren van 
feedback, het ontbreken van autonomie en het ontbreken van experimenten en dialoog. Hierdoor 
ontstaat een verkokerde en gekleurde blik op het collectief functioneren van een organisatie waardoor 
het realiseren van Business Process Redesign (BPR) bemoeilijkt wordt. 

3. Culture
Het veranderen van organisatiecultuur is arbeidsintensief en wordt over het algemeen als complex 
ervaren (Bennebroek Gravenhorst et al., 2003). Schein (2010) benadrukt dat cultuur het ‘geheugen 
van de organisatie’ (organisational memory) is, wat gebaseerd is op zowel expliciete kennis als op 
impliciete kennis die gestold zijn in de cultuur. Boonstra (2000) stelt dat impliciete kennis kan botsen 
met expliciete veronderstellingen van leidinggevenden, bijvoorbeeld wanneer sprake is van 
uitgekristalliseerde handelswijzen terwijl juist om aanpassingen van normen en waarden wordt 
gevraagd om de gewenste verandering te realiseren. Schimmel (2007) illustreert het belang van 
gerichte cultuur beïnvloeding door de wijzigingen in de techno-structuur t.g.v. de ERP-implementatie 
1-op-1 te vertalen naar wijzigingen in de socio-structuur, in termen van benodigde collectieve
gedragingen, attitudes en cognities.

4. Technology
Technologie heeft een positief effect op het verandervermogen van een organisatie in een situatie 
waarin processen flexibel en innovatief ingericht zijn (Bennebroek Gravenhorst et al., 2003). Echter 
kan technologie verandering belemmeren in een situatie waarin er sprake is van automatisering. 
Schimmel (2007) stelt dat communicatie tussen afdelingen niet of slechts ‘batchgewijs’ plaatsvindt in 
geval van verschillende afdelingen die ieder zelf-ontwikkelde informatiesystemen in beheer hebben 
(eilandautomatisering). Het gevolg hiervan is een moeizame integrale aansturing door verzuilde 
afdelingen. Voor archetypes PER en SR wordt integratie doelbewust nagestreefd waardoor de ERP-
implementatie als een ‘enabler’ kan worden ervaren. In dat geval is eilandautomatisering op zich geen 
belemmerende factor, maar de organisatiecultuur (in de vorm van in de automatisering gestolde 
werkwijzen) mogelijk wel. 

5. Job characteristics
Taakkenmerken komt voort uit socio-structuur en omvat opvattingen over de aanwezigheid van 
taakroulatie, taakverbreding en taakverrijking (Bennebroek Gravenhorst et al., 2003). Tekort aan 
taakverbreding zorgt voor horizontale arbeidsdeling en tekort aan taakverrijking zorgt voor verticale 
arbeidsdeling, waarbij de hiërarchische methode van werken resulteert in het scheiden van 
uitvoerende-en controlerende taken wat het collectieve gedrag benodigd voor succesvolle ERP-
implementaties beperkt. Schimmel en Muntslag (2009) illustreren daarbij de overlap met de 
organisatiekenmerk ‘structuur’, en stellen dat een gesepareerde taakverdeling leidt tot het niet meer 
ter discussie stellen van fouten, waardoor het realiseren van BPR bemoeilijkt wordt (Somers, Nelson, 
& Karimi, 2003; Wu & Wang, 2007).  
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6. Political relations
Volgens Bennebroek Gravenhorst et al. (2003) refereert dit organisatiekenmerk naar de balans tussen 
autonomie en wederzijdse afhankelijkheid van groepen en individuen. Pye en Pettigrew (2006) voegen 
daar aan toe dat eenzijdige macht in groepen belemmerend kan werken, omdat beslissingen van deze 
groep nadelige effecten kan hebben voor de gehele organisatie. Deze observatie heeft overlap met 
een valkuil voor het genereren van ERP-implementatiesucces, namelijk wanneer stakeholders met 
hindermacht niet betrokken worden bij het nemen van beslissingen gerelateerd aan de ERP-
implementatie. Het creëren van gemeenschappelijkheid tussen grensoverschrijdende afdelingen is, 
volgens het gedachtegoed van Benjamin en Levinson (1993), van groot belang om 
implementatiesucces te bewerkstelligen, want hindermacht van één stakeholder (het ‘pocket veto’) 
kan al voldoende zijn om ERP-implementatiesucces in de weg te staan: 

Conclusie deelvraag 2 
Er kan worden geconcludeerd dat organisatiekenmerken effect hebben op de ‘ERP readiness’ van de 
tijdelijke organisatie. De organisatiekenmerken kunnen het aanwezige verandervermogen eroderen 
wanneer de ERP-implementatiestrategie niet is afgesteld op businessdoelen, wanneer routinematig 
werken wordt verkozen boven vernieuwend werken, wanneer sprake is van gestolde kennis, wanneer 
men van eilandautomatisering spreekt en wanneer stakeholders niet vooraf betrokken worden bij een 
ERP-implementatie. Het omzeilen van deze belemmeringen is daarom van groot belang en kan worden 
gedaan door de belemmeringen te adresseren in de veranderaanpak. In de volgende deelvraag wordt 
nader onderzocht of het verandervermogen kan worden vergroot door in de veranderaanpak 
belemmeringen van de organisatiekenmerken te omzeilen.  

Figuur 3: Complexiteit van grensoverschrijdende processen bij ERP-implementaties gebaseerd op Benjamin en Levinson (1993) 
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3. Welk invloed heeft de veranderaanpak bij een ERP-implementatie op het verandervermogen
(X)?

Een onhandige veranderaanpak kan leiden tot het eroderen van het aanwezige verandervermogen in 
een organisatie (Boonstra, 2000). Om de invloed van de veranderaanpak op het verandervermogen 
inzichtelijk te krijgen dienen onhandige elementen (wat niet te doen) te worden omzeild en handige 
elementen (wat wel te doen) te worden geadresseerd. De hypothese die nader wordt onderzocht is:  

“Het verandervermogen kan worden vergroot wanneer belemmeringen van de organisatiekenmerken 
worden geadresseerd en omzeild in een handige veranderaanpak t.b.v. ERP-implementatiesucces.” 

Om de hypothese te beantwoorden zal worden onderzocht hoe de tien elementen van het 
veranderproces uit figuur 2 bijdragen aan een handige of juist onhandige veranderaanpak.  

A. Goals
Doelen zijn onhandig bij gebrek aan ‘sense of urgency’, of wanneer er geen akkoord wordt bereikt 
tussen verschillende stakeholders over doelstellingen en daarop gebaseerde verandertraject 
(Bennebroek Gravenhorst et al., 2003). Boonstra (2000) stelt dat een handige veranderaanpak start 
met het vaststellen van abstracte doelen waarbij, naast aandacht voor de gewenste output, ook 
voldoende aandacht moet worden besteed aan het verandervermogen van de organisatie. Dit 
verandervermogen dient organisaties in staat te stellen om onderlinge afhankelijkheden bij het 
realiseren van doelstellingen te onderkennen en te managen. Voor ERP-implementatie geldt 
bovendien dat er een samenhang moet worden gecreëerd tussen visie, doelstellingen en het 
verandertraject (Doom, Milis, Poelmans, & Bloemen, 2010). 

B. Technology
Technologie kan onhandig zijn wanneer twee administratieve organisaties fuseren en verschillende 
computer systemen niet op elkaar afgesteld kunnen worden (Bennebroek Gravenhorst et al., 2003). 
Net als bij fuseren, worden de afgelopen jaren sociotechnieken steeds meer benadrukt bij ERP-
implementaties, waarbij veranderingen pas succesvol zijn als de normen en waarden van medewerkers 
(cultuur) daarop aansluiten (Nah, Lau, & Kuang, 2001). Wijzigingen in techno-systeem zijn handig 
wanneer ook de corresponderende wijzigingen in het socio-systeem gelijktijdig worden doorgevoerd, 
daarbij wordt het belang van de collectieve gedragsverandering (t.b.v. de verandercomponenten 
kennis, attitudes en gedrag) voor ERP-implementaties benadrukt, die pas tot stand komt bij 
aanpassingen in het socio-systeem (Baxter & Sommerville, 2011; Schimmel, 2007).  

C. Tension
Spanningen in en tussen groepen kan onhandig zijn, omdat dit op de lange termijn kan leiden tot 
discrepanties tussen gefragmenteerde versus gemeenschappelijke cultuur die benodigd is om de 
organisatie in beweging te krijgen voor een verandering (Bennebroek Gravenhorst et al., 2003). 
Schimmel (2007) geeft aan dat het expliciteren van de verschillen tussen oud en nieuw gedrag en het 
gewenst collectief gedrag (inclusief de verschillen in bijbehorende gedragsdeterminanten, zoals 
collectieve attitudes en cognities) geadresseerd dienen te worden in de veranderaanpak. Voorbeelden 
zijn het omarmen van maatregelkennis in plaats van regelmaatkennis en loslaten van bestaande 
beheersingsmodellen in plaats van hier aan vast te houden.  
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D. Timing
De duur van een implementatie fase in een verandertraject dient niet te lang en niet te kort te zijn; 
wanneer deze te lang duurt verliest het plan momentum en zullen individuen niet ervaren dat de 
organisatie in transitie is. Als deze te kort duurt kan dit tot gevolg hebben dat het gewenste gedrag en 
de normen en waarden van individuen niet mee  groeien (Bennebroek Gravenhorst et al., 2003).  
Nah et al. (2001) stellen dat een geïntegreerd veranderplan handig is voor het ‘timen’ van verschillende 
fases van het verandertraject. In dat plan dient rekening gehouden te worden met het ambitieniveau, 
omdat organisatie brede veranderingen met een hoog ambitieniveau (PER en SR) ook 
gedragsveranderingen met zich meebrengen, wat tijd kost. Denk hierbij aan het omschrijven van 
gedragsdeterminanten van de situatie voor-en na de ERP-implementatie (Schimmel, 2007). 

E. Information supply
Communicatie dient in elke fase van de ERP-implementatie plaats te vinden om gebruikers de 
mogelijkheid te geven reacties, opmerkingen en goedkeuringen te geven over de voortgang 
(Bennebroek Gravenhorst et al., 2003; Mandal & Gunasekaran, 2003). Boonstra (2000) stelt dat 
onzekerheidsreductie door opleiding, goede communicatie over de verandering en het betrekken van 
medewerkers bij de verandering handig is voor het diagnosticeren van weerstanden met als doel het 
bijstellen van verwachtingen. In de ERP-literatuur wordt door Al-Mashari, Al-Mudimigh en Zairi (2003) 
bevestigt dat effectieve communicatie voorziening bijdraagt aan het verhogen van de 
veranderbereidheid t.o.v. een handige veranderaanpak. 

F. Creating support
Bennebroek Gravenhorst et al. (2003); Finney en Corbett (2007) stellen dat actieve betrokkenheid van 
(top)management essentieel is voor het genereren van support. In ERP literatuur wordt daarom het 
aanstellen van een zogenaamde ‘project champion’, die door gebruik van macht en reputatie 
veranderingen kan legitimeren, vaak als een ‘handig’ element in de veranderaanpak genoemd   
(Akkermans & van Helden, 2002; Barth & Koch, 2019; Somers & Nelson, 2004). Een ander perspectief 
m.b.t. het genereren van support betreft de medewerkers, die juist opgeleid dienen te worden zodat
ze bekend raken met de karakteristieken van de verandering zodat de belemmering m.b.t. ‘gestolde
kennis’ omzeild kan worden. Het genereren van support wordt dan ook als een van de meest
geciteerde kritieke succes factoren ‘KSF’ bij ERP-implementatie genoemd (Finney & Corbett, 2007).

G. Role of change managers
Managers verantwoordelijk maken voor een verandering is handig omdat zij overzicht bewaren, 
communicatie met medewerkers verzorgen en onzekerheden m.b.t. de verandering weg kunnen 
nemen zodat de gebruikersacceptatie vergroot wordt (Bennebroek Gravenhorst et al., 2003). Kemp en 
Low (2008) geven aan hoe dit in de praktijk van ERP-implementaties gerealiseerd kan worden: namelijk 
door het introduceren van het veranderdoel, het wegnemen van weerstand en het beïnvloeden van 
een positieve houding. Ook de inzet van het beloningsinstrument (het gedrag belonen dat congruent 
is met de beoogde verandering) wordt hierbij genoemd (Stanciu & Tinca, 2013).  

H. Role of line managers
Bennebroek Gravenhorst et al. (2003) stellen dat lijnmanagers bedrijfsdoelen dienen te vertalen in 
concrete acties voor eigen afdelingen. Acties die niet op deze wijze zijn gelegitimeerd, zijn dus 
kenmerkend voor een onhandige veranderaanpak. Voor een ERP-implementatie betekend dit dat de  
specificatie van de gewenste functionaliteiten, de acceptatie van de opgeleverde functionaliteiten en 
de migratie van het nieuw systeem door de lijnorganisatie gelegitimeerd dienen te worden (Gupta, 
Misra, Singh, Kumar, & Kumar, 2017). Bennebroek Gravenhorst et al. (2003) illustreren dat acceptatie 
van een verandering wordt beïnvloed door de manier van leiding geven die de laatste jaren steeds 
minder autoritair en steeds meer faciliterend is. Een faciliterende leiderschapsstijl blijkt daarbij 
bevorderlijk voor een goed verloop van het veranderingsproces.   
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I. Expected outcome
De verwachte uitkomst of ‘het willen veranderen’ omvatten vooral psychologische condities die helpen 
om een positieve houding t.o.v. de verandering in te nemen (Bennebroek Gravenhorst et al., 2003; 
Metselaar & Cozijnsen, 1997). Willen veranderen omvat de inschatting die men maakt over de 
gevolgen van de verandering. Metselaar, Cozijnsen en Delft (2011) benoemen vier bouwstenen die elk 
invloed uitoefenen op de veranderbereidheid van een medewerker: Verwachte gevolgen van de 
verandering voor het werk van de medewerker, emoties die de verandering oproept bij de 
medewerker, de meerwaarde van de verandering en de betrokkenheid van de medewerker bij het 
verander proces. In een handige veranderaanpak wordt daarom rekening gehouden met gevolgen van 
de verandering ingespeeld op dit viertal aspecten. 

J. Support for change
Wanneer medewerkers een actieve rol kunnen invullen in het veranderproces, kunnen er 
feedbackmomenten gecreëerd worden en kan een organisatie brede dialoog van de grond komen 
waardoor de steun voor het veranderproces aanmerkelijk toeneemt (Bennebroek Gravenhorst et al., 
2003). Omdat er bij een ERP-implementatie intern organisatie diverse hiërarchische grenzen 
gepasseerd worden en de implementatie vereist dat doelstellingen, visies, procesinrichting en 
inrichting IT nauwgezet op elkaar afgestemd zijn (zie nogmaals figuur 3 van Benjamin & Levinson), is 
dit van groot belang. Daarom wordt het aangaan van dialoog als handig ervaren omdat deze een 
beroep doet op de betrokkenheid bij het realiseren van collectieve doelstellingen. Nonaka en Takeuchi 
(1995) stellen dan ook dat het aangaan van dialoog kan leiden tot een zoekproces waarin medewerkers 
de meer ambigue aspecten van een bepaalde taak inzichtelijk maken, waardoor verborgen elementen 
van een ‘reeds bekende realiteit’ zich openbaren. Het werken in multidisciplinaire teams waarin 
gezamenlijk problemen opgelost worden, bevordert het ontstaan van deze dialoog en omzeilt de 
problemen van een verzuilde / verkokerde organisatie (Kanten, Kanten, & Gurlek, 2015; Worley & 
Doolen, 2015) 

Nu de ‘handige’ en ‘minder handige’ elementen van een veranderaanpak belicht zijn, wordt ook 
duidelijk hoe de belemmeringen van een organisatie die niet ‘ERP-ready’ is (organisatiekenmerken 1 
t/m 6), omzeild kunnen worden. Namelijk door handige elementen (elementen van het 
veranderproces A t/m J) te adresseren in de veranderaanpak: 

Tabel 1: De belemmerende aspecten van organisatiekenmerken en omzeilingen daarvan in de veranderaanpak. 

Conclusie deelvraag 3 
Niet alleen de kenmerken van de huidige organisatie, maar ook de kenmerken van de veranderaanpak 
begrenzen het verandervermogen. M.b.v. een handige veranderaanpak kunnen belemmeringen in de 
huidige organisatie omzeild worden, terwijl een ‘onhandige veranderaanpak’ kan leiden tot een 
reductie van het aanwezige verandervermogen. M.a.w. de veranderaanpak en niet zozeer de 
organisatiekenmerken zijn dus van doorslaggevend belang voor het wel/niet slagen van een ERP-
implementatie. Door alle kenmerken van een handige veranderaanpak te vertalen in een 
normenkader, kunnen er mogelijk voorspellingen gedaan over de mate van ERP-implementatiesucces. 

Organisatiekenmerk Belemmering van verandervermogen Omzeiling in veranderaanpak

1. Goals and strategy

Wanneer er geen akkoord wordt bereikt tussen 

stakeholders over het projectdoel en doelen en 

strategie niet top-down worden gecommuniceerd. 

Door samenhang te creëeren tussen visie, doelstellingen en het verandervermogen waarbij 

randvoorwaarden voor 'het willen veranderen' geadresseerd dienen te worden: verwachte 

gevolgen, meerwaarde van de verandering en betrokkenheid van de medewerker (element A, D, 

E, I).

2. Structure
Wanneer routinematig werken wordt verkozen boven 

vernieuwend werken.

Door het aanstellen van multidisciplinaire teams ten behoeve van het creëren van 

gemeenschappelijkheid (element C).

3. Culture

Wanneer impliciete kennis  gestold is in de cultuur 

van de organisatie.

Door het expliciet maken van collectieve attitudes en cognities en het bepalen van oude en 

nieuwe gedragsterminanten (element C, G, H).

4. Technology

Wanneer er sprake is van eilandautomatisering met 

als gevolg een moeizame integrale aansturing.

Door introductie van ERP (archetypes PER en SR) en het aanbrengen van wijzigingen in zowel 

het techno- als in het socio-systeem  (element  B, C). 

5. Job characteristics

Wanneer tekort aan taakroulatie, taakverbreding en 

taakverrijking zorgt voor arbeidsdeling en het niet 

meer ter discussie stellen van fouten. 

Door effectieve communicatievoorziening over de verschillende fases van een verandering en 

opleiding van medewerkers (element E).

6. Political relations

Wanneer niet alle stakeholders met hindermacht 

worden betrokken bij de ERP-implementatie. 

Door het creëren van gemeenschappelijkheid door het insluiten van alle stakeholders met 

hindermacht (element C, F, J).
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In tabel 2 is te zien hoe deze classificatie zich vormt  t.o.v. de resultaten die behaald kunnen worden 
in het empirisch onderzoek. 

Tabel 2: Resultaten 'ERP-readiness' 

Organisational ‘readiness' Onhandige veranderaanpak 
(onvoldoende compliance met het 
normenkader) (NEGATIEF) 

Handige veranderaanpak 
(voldoende compliance met het 
normenkader) (POSITIEF) 

De organisatie is in 
onvoldoende mate 
‘organisational ready' 
(NEGATIEF) 

NEGATIEF + NEGATIEF 
Geen implementatiesucces 
verwacht. 

NEGATIEF + POSITIEF 
Wel implementatiesucces 
verwacht. 

De organisatie is in voldoende 
mate ‘organisational ready' 
(POSITIEF) 

POSITIEF + NEGATIEF 
Geen implementatiesucces 
verwacht. 

POSITIEF + POSITIEF 
Wel implementatiesucces 
verwacht. 

4. Hoe kan ERP-implementatiesucces (Y) worden gemeten?

Om de invloed van het verandervermogen op ERP-implementatiesucces in kaart te brengen, is het van 
belang om ERP-implementatiesucces te definiëren en kenmerken daarvan nader te onderzoeken. In 
de literatuur staan elementen beschreven voor het ontstaan van ERP-implementatiesucces. 

Omdat ERP-implementaties projectmatig worden geïmplementeerd, kan ERP-implementatiesucces 
gedeeltelijk worden gemeten aan de hand van de definitie voor projectefficiency; het doel dat deze 
binnen de geplande tijd, budget en overeengekomen ‘requirements’ wordt uitgevoerd (Markus, 
Axline, Petrie, & Tanis, 2000). Hong en Kim (2002) spitsen de ‘requirements’ nader toe op 
systeemprestaties en verwachte voordelen die van invloed zijn op het meten van ERP-
implementatiesucces. Wanneer niet aan de projectefficiency wordt voldaan, kan dat als gevolg hebben 
dat de bedrijfsdoelstelling niet wordt behaald en de gewenste verandering niet wordt bereikt (Markus 
et al., 2000). Naast het projectsucces is het dus óók van belang om te bepalen of met de implementatie 
de bedrijfsdoelstellingen zijn gerealiseerd, en daarmee de beoogde voordelen worden behaald. Dat is 
immers de drijfveer geweest om een ERP-implementatie initieel te starten. 

Organisatie brede ERP-implementaties hebben van nature een collectief karakter, waarbij meerdere 
bedrijfsfuncties en afdelingen betrokken zijn met ieder hun eigen belangen. Stakeholders hebben niet 
de positie om het succes te maken, maar tegenwerking van een enkele stakeholder kan het project en 
de implementatie wel frustreren (pocket veto) (Benjamin & Levinson, 1993). Vanuit 
stakeholdersperspectief wordt ERP implementatiesucces beïnvloed door de mate-- waarin alle 
stakeholders met hindermacht (productiemacht, blokkademacht) het project ondersteunen (Bruijn & 
Ten Heuvelhof, 2002). 

Uitgaande van een 1-op-1 relatie tussen wijzigingen in de techno-systeem (herinrichting besturing, 
processen en informatiesystemen) en wijzigingen in de socio-systeem (collectief gedrag, 
organisatiecultuur), stelt Schimmel (2007) dat een herontwerp van het techno-systeem pas succesvol 
is wanneer benodigde veranderingen ook in het socio-systeem plaatsvinden. Umble, Haft, and Umble 
(2003) leggen uit dat voordelen van een ERP-implementatie pas zichtbaar worden als een collectieve 
gedragsverandering is gerealiseerd. Deze benodigde collectieve gedragsverandering kan positief 
beïnvloed worden door het reduceren van discrepanties tussen het benodigde en het beschikbare 
collectieve leervermogen van de medewerkers (R. Schimmel, 2007). Daarmee vormt de houding en 
het gedrag van de medewerkers, ofwel gebruikers van het ERP systeem, volgens Marnewick and 
Labuschagne (2005) een belangrijk perspectief van waaruit ERP implementatiesucces gedefinieerd kan 
worden. 



BPMIT – AF –  19 

Het laatste element omvat de tevredenheid van medewerker, ofwel gebruikersacceptatie tegenover 
ERP-implementatie. Een ERP-systeem is pas succesvol wanneer het daadwerkelijk in gebruik wordt 
genomen door medewerkers. Het belang van gebruikerstevredenheid wordt ook erkent door DeLone 
en McLean (1992) die stellen dat implementatiesucces ontstaat als kwaliteit van het systeem, en in het 
bijzonder in relatie tot het collectief functioneren, door betrokkenen als positief wordt ervaren. 
Samengevat zijn er vijf elementen die ERP-implementatiesucces definiëren: 

Tabel 3: Definitie van ERP-implementatiesucces 

Element ERP-implementatiesucces ontstaat wanneer: Referentie 

Project efficiency 
1) Deze binnen de geplande tijd, budget en overeengekomen ‘requirements’ wordt 
uitgevoerd.  (Markus et al., 2000) 

Project success 

2) De business doelstellingen zijn behaald.  (Markus et al., 2000) 

3) Support van alle stakeholders met hindermacht zijn verworven.  (Bruijn & Ten Heuvelhof, 2002)  

4) Collectieve gedragsverandering is gerealiseerd.  (Schimmel, 2007) 

5) Voldoende gebruikersacceptatie is gerealiseerd.  (DeLone & McLean, 1992) 

De elementen uit tabel 3 zijn over het algemeen alleen kwalitatief meetbaar. Een belangrijk gegeven 
is dat bovengenoemde condities geen overlap hebben maar juist complementair meetbaar zijn. Omdat 
dat de elementen complementair zijn, kan er naar alle waarschijnlijkheid van ERP-
implementatiesucces worden gesproken wanneer aan alle elementen is voldaan. In de literatuur 
worden geen absolute maatstaven beschreven, daar deze elementen een relatief karakter hebben. 

Conclusie deelvraag 4 
Er kan worden geconcludeerd dat ERP implementatiesucces in relatieve mate gemeten kan worden 
vanuit een vijftal perspectieven (zie tabel 3): namelijk wanneer de projectdoelstellingen zijn behaald, 
de businessdoelstellingen zijn behaald, er voldoende stakeholderssupport gerealiseerd is en wanneer 
er een collectieve gedragsverandering en gebruikersacceptatie gerealiseerd is. De vijf definities zijn 
niet tegenstrijdig, maar complementair aan elkaar: met behulp hiervan kan de relatieve mate van ERP-
implementatiesucces vastgesteld worden (aan hoe meer definities voldaan wordt, hoe groter de 
relatieve mate van ERP-implementatiesucces kan worden vastgesteld).  

Conclusie 

Na het raadplegen van een scala aan literatuur zijn er vier deelvragen beantwoord en dient er nog een 
deelvraag beantwoord te worden. Deelvraag 5 zal in het vervolgonderzoek aan bod komen. Er kan al 
wel een voorlopig antwoord worden gegeven op de centrale onderzoeksvraag: 

“In hoeverre kan ERP-implementatiesucces, rekening houdend met de verschillende ERP-
implementatiebehoeften, eenvoudig worden voorspeld a.d.h.v. het meetbaar maken van het 
verandervermogen van een organisatie?” 

Uit onderzoek is gebleken dat verandervermogen voorafgaand een ERP-implementatie kan worden 
gemeten door kenmerken van een organisatie te toetsen op de theoretische norm die de ‘ERP 
readiness’ van een organisatie bepaald. Van veel groter belang blijkt echter het meten van handige of 
onhandige elementen bij de veranderaanpak in relatie tot ERP-implementatiesucces. De problematiek 
van de voorspellende factor in de centrale onderzoeksvraag wordt duidelijk wanneer het verschil 
tussen het verandervermogen vooraf (a.d.h.v. organisatiekenmerken) en na het implementeren van 
een handige veranderaanpak wordt gemeten. Vanuit theoretisch perspectief is het mogelijk om ERP-
implementatiesucces te bereiken wanneer de ‘ERP readiness’ van de organisatie laag is, wel zullen 
belemmeringen dan omzeild dienen te worden wat leidt tot een handige veranderaanpak. Uit 
empirisch praktijk onderzoek zal bevestigd of ontkracht moeten worden of dat een organisatie ERP-
implementatie kan starten, zelfs wanneer blijkt dat deze niet ‘ready’ is. De elementen van ERP-
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implementatiesucces spelen hierbij een belangrijke rol, daar deze complementair zijn. Eerder werd al 
verondersteld dat de organisatiekenmerken en elementen van het veranderproces dat ook zijn. Ook is 
uit onderzoek gebleken dat voor een organisatie met voldoende ‘ERP-readiness’, het niet 
vanzelfsprekend is dat er ERP-implementatiesucces wordt behaald. Daarom wordt het alleen maar 
relevanter wordt om een normenkader te creëren en de elementen van de veranderaanpak in relatie 
tot ERP-implementatiesucces te toetsen in de empirie. 

In tabel 4 zijn de tien aspecten van het veranderproces toegespitst op omzeilingen van de 

organisatiekenmerken vertaald naar eisen middels een normenkader. Wanneer een eis niet van 

toepassing is voor een bepaald archetype (ITR, SR en PER), zal dit worden benadrukt en 

becommentarieerd.  

Tabel 4: Normenkader gebaseerd op eisen aan de veranderaanpak 
Type Eisen  

Veranderproces A 
Er dient samenhang gecreëerd te worden tussen visie, doelstellingen en het verandervermogen waarbij alle 
betrokkenen dit als haalbaar dienen te ervaren. 

Veranderproces B 
Er is een vertaalslag tussen wijzigingen in het techno-systeem en wijzigingen in het socio-systeem, zodat de 
veranderaanpak evenwichtig is met wijzigingen in zowel het techno- als het socio-systeem. Dit is waarschijnlijk 
niet van toepassing op ITR, omdat er in principe geen wijzigingen in het socio-systeem worden doorgevoerd. 

Veranderproces C 
‘Nieuwe’ en ‘oude’ gedragsdeterminanten dienen geëxpliciteerd te worden in de veranderaanpak. Dit is 
waarschijnlijk niet van toepassing op ITR, omdat er in principe geen nieuwe gedragsdeterminanten geëxpliciteerd 
dienen te worden. 

Veranderproces D  

Er dient voldoende (precies genoeg) tijd te worden gereserveerd voor de aanpassing van socio-systemen en 
techno-systemen, waarbij rekening moet worden gehouden dat organisatie brede veranderingen doorgaans meer 
tijd kosten omdat deze ook cultuur / collectieve gedragsveranderingen met zich meebrengen. Dit is waarschijnlijk 
niet van toepassing op ITR, omdat er in principe geen collectieve gedragsverandering van toepassing is.   

Veranderproces E 
Communicatie omtrent de ERP-implementatie dient op een effectieve manier ‘getimed’ worden zodat weerstand 
gesignaleerd kan worden t.b.v. het bijstellen van verwachtingen omtrent de ERP-implementatie.  

Veranderproces F 
Medewerkers dienen zodanig opgeleid te worden zodat ze bekend raken met de karakteristieken van het ERP-
systeem zodat voldoende support kan worden gegenereerd bij de implementatie. 

Veranderproces G 
Verandermanagers dienen onzekerheden omtrent de ERP-implementatie weg te nemen door te informeren en 
een positieve houding te bewerkstelligen m.b.v. beloningsinstrumenten.  

Veranderproces H 
Lijn managers dienen verandermanagers te ondersteunen door concrete acties: het vormgeven en legitimeren 
van specificatie-, acceptatie- en migratieactiviteiten. 

Veranderproces I 
Het ‘willen veranderen’ van betrokkenen zichtbaar maken door de verwachte gevolgen, emoties, meerwaarde en 
betrokkenheid van de medewerker omtrent de ERP-implementatie te meten en hier dan ook acties uit te 
herleiden.  

Veranderproces J 

Medewerkers dienen betrokken te worden bij de vormgeving van de ERP-implementatie waarbij er sprake dient 
te zijn van dialoog (vrije uitwisseling van gedachten en ideeën m.b.t. implementatie). Dit is waarschijnlijk in 
mindere mate van toepassing op ITR, omdat er in principe geen wijzigingen in het socio-systeem worden 
doorgevoerd. 

ERP-implementatiesucces kan naar alle waarschijnlijkheid worden bereikt wanneer alle elementen van 
succes zoals beschreven in tabel 3 op pagina 19 van toepassing zijn. Het verandervermogen heeft een 
direct positief of negatief effect op ERP-implementatiesucces. In het vervolgonderzoek zal moeten 
blijken in welke hoedanigheid deze complementaire eisen ten minste aanwezig dienen te zijn bij een 
organisatie om ERP-implementatiesucces te kunnen voorspellen. 
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Doel van het vervolgonderzoek 
Met behulp van literatuuronderzoek is een normenkader gecreëerd gebaseerd op het 
verandervermogen van een organisatie tijdens het veranderproces. Het normenkader zal worden 
gebruikt om de verschillende elementen te meten en te bepalen in hoeverre  ERP-
implementatiesucces van toepassing is. In dit praktijk onderzoek zal empirisch aangetoond worden 
wat de relatie is tussen de afhankelijke variabele ‘compliance’ van het normenkader (X) en de 
onafhankelijke variabele ERP-implementatiesucces (Y) bij een bepaald ERP-implementatietype. 
Daarmee kan uiteindelijk deelvraag 5 worden beantwoord: “Wat is de relatie tussen X en Y bij een 
gegeven veranderbehoefte?”. Om deze relatie aan te tonen zullen in eerste instantie beide variabelen 
in de empirie onafhankelijk gemeten dienen te worden. Belangrijk hierbij is de constatering dat X leidt 
tot Y, dus het wel/niet naleven van het normenkader leidt tot wel/niet optreden van ERP-
implementatiesucces. In het begin van deelvraag 3 (bladzijde 15) werd een hypothese opgesteld die 
de relatie tussen het verandervermogen en de veranderaanpak omvatte, een hypothese die nader 
onderzocht zal worden luidt:  

“Er ontstaat ERP-implementatiesucces wanneer de belemmerende factoren van de organisatie zijn 
geadresseerd en worden omzeild in de veranderaanpak”.  
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3. Methodologie
In dit hoofdstuk staat beschreven op welke wijze het empirisch onderzoek uitgevoerd gaat worden. 

3.1 Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode 
A.d.v. literatuuronderzoek in hoofdstuk 2 zijn eisen voor de veranderaanpak beschreven en toegespitst
op het verandervermogen van de organisatie. Het doel daarvan is om te controleren of deze eisen ook
daadwerkelijk ERP-implementatiesucces kunnen voorspellen na het initieel vaststellen van de
veranderaanpak, door antwoord te geven op de centrale onderzoeksvraag en de gestelde hypothese.

Om het doel te bereiken worden onderstaande variabelen gemeten: 
1. Normenkader X (tabel 4)
2. ERP-implementatiesucces Y (tabel 3)

Belangrijk is dat stakeholders die deel uit hebben gemaakt van de ERP-implementatie bij de case-
organisaties worden betrokken bij het onderzoek, om te voldoen aan de vuistregel: De 
dataverzameling is representatief wanneer alle stakeholders uit de end-to-end procesketen inclusief 
stakeholders met hindermacht betrokken worden waarbij beleving, gedrag en ervaring achterhaald 
dienen te worden.  

De methodologische keuze die het best past bij het meten van ‘compliance’ van het normenkader t.o.v. 
van ERP-implementatiesucces is een d.m.v. een casestudie, omdat er sprake is van een empirisch 
onderzoek waarbij tijdelijke fenomenen in natuurlijke context geanalyseerd worden (Saunders, Lewis, 
& Thornhill, 2009). Het houden van een casestudie heeft de voorkeur wanneer het stellen van 
‘waarom’ en ‘hoe’ vragen nodig zijn voor het meten van de werkelijkheid waar de onderzoeker weinig 
of geen controle over heeft (R. K. Yin, 2009). Middels het Ui van Saunders et al. (2009) is de onderzoek 
aanpak weergeven in tabel 5.  

Tabel 5: Onderzoeks strategie (research union van Saunders et al.) 

Filosofische 
grondslag 

Positivisme →  De filosofische grondslag die wordt gebruikt voor het formuleren van 
onderzoeksvragen/hypotheses op basis van bestaande theorieën, die vervolgens in de 
empirie worden getoetst op basis van waarneembare feiten. 

Aanpak Deductief → Het analyseren van literatuur, het meten van ‘compliance’ van het normenkader 
t.o.v. ERP-implementatiesucces middels een diepte-onderzoek en een validatieslag voor de
voorspellende waarde van het meetinstrument t.b.v. ERP-implementatiesucces. De theorie
wordt aangepast op de specifieke context, maar er zal op basis van de onderzoeksresultaten
geen nieuwe theorie ontwikkeld worden.

Methode Mono methode → Kwalitatief onderzoek d.m.v. een casestudie. Er worden eisen gesteld aan 
de case organisaties en er wordt beoordeeld in hoeverre de organisaties daaraan voldoen. 

Strategie Multiple case-study → De strategie achter ‘multiple casestudie’ vergroot de  validiteit en 
generaliseerbaarheid door het verzamelen van data van ERP-implementaties in een real-life 
setting bij ten minste twee case-organisaties, met als doel om de dynamiek tussen variabelen 
boven water te krijgen. 

Tijdshorizon Cross sectioneel → Onderzoek in de empirie is een momentopname van de situatie waarin de 
case-organisaties zich op dat moment verkeren. 

Datacollectie Gestructureerde vragenlijst met gesloten vragen + diepte-interviews → De primaire wijze van 
dataverzameling betreft de inzet van een gestructureerde vragenlijst, aangevuld met een 
secundaire wijze van dataverzameling, namelijk semigestructureerde diepte-interviews om 
‘in te zoomen’ op uitbijters gemeten tijdens de primaire dataverzameling en eerder verkregen 
data te valideren (triangulatie). 
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3.2 Technisch ontwerp en gegevensanalyse: uitwerking van de methode 
Om de voorspelbaarheid van ERP-implementatiesucces (in een vroegtijdig stadium) te meten, wordt 
het normenkader gebruikt om de verklarende variabelen ‘verandervermogen’ en ‘ERP-
implementatiesucces’ onafhankelijk van elkaar te meten. In figuur 4 zijn de variabelen weergeven, 
waarbij veranderaanpak een mediërende variabelen is die het effect tussen de onafhankelijke en 
afhankelijke variabele bepaald (Saunders et al., 2009). Of de veranderaanpak werkelijk van 
doorslaggevend belang kan zijn moet blijken uit empirisch onderzoek.  

Figuur 4: Visualisatie onderzoekshypothese 

De informatie zal opgehaald worden bij minstens twee organisaties in dezelfde branche waar een ERP-
implementatie in de afgelopen jaren is afgerond. Bij voorkeur het type PER bij vergelijkbare 
organisaties zodat analytische generalisatie mogelijk is. De primaire methode voor dataverzameling 
betreft een gestructureerde vragenlijst afgestemd op het normenkader. Er is bewust gekozen voor een 
aanvullende meetmethode d.m.v. diepte-interviews omdat ‘compliance’ doorgaans wordt gemeten 
door te achterhalen wat er feitelijk in een organisatie gebeurd. Het doel is om eerder verkregen data 
van de primaire methode te valideren door het stellen van ‘waarom’ en ‘hoe’ vragen m.b.v. deze 
interviews. Hierdoor is het ook mogelijk om extra informatie over uitbijters te verzamelen zodat 
triangulatie t.o.v. de primaire methode kan worden toegepast.  

Het stappenplan dat hierbij wordt gebruikt staat onderstaand beschreven: 

Stap 1: Het creëren van een normenkader 
Het theoretisch kader uit hoofdstuk twee heeft tot het normenkader geleid. Om dit normenkader te 
toetsen in de empirie dient er een vertaling te komen naar concrete en meetbare eisen. 

‘Compliance’ zal op analoge wijze worden gemeten door het normenkader te operationaliseren in 
onderzoeksvragen die gebruikt kunnen worden om de aanwezigheid daarvan in een organisatie te 
meten. ERP-implementatiesucces wordt eveneens op analoge wijze gemeten door aanwezigheid van 
de elementen van de elementen van succes te meten. De vragen die hierbij gesteld worden zijn:  

1. Is er sprake van compliance aan het normenkader (X)?
2. Is er sprake van implementatiesucces (Y)?
3. Wat is de relatie tussen X en Y (lineair, niet lineair of non existent)?

Omdat er onderzoek wordt gedaan naar de sociale werkelijkheid, zal de gestructureerde vragenlijst op 
basis van stellingen worden vormgegeven. Door omstandigheden gedurende het onderzoek zullen 
vooralsnog zowel de gestructureerde vragenlijst als de diepte-interviews digitaal worden afgenomen. 

Veranderproces:      

Bennebroek Gravenhorst, 

Werkman en Boonstra (2003) 

Veranderproces:      

Bennebroek Gravenhorst, 

Werkman en Boonstra (2003) 

ERP-implementatiesucces: 
(Markus et al., 2000) 
(Bruijn & Ten Heuvelhof, 2002) 
(Schimmel, 2007) 
(DeLone & McLean, 1992) 
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Stap 2: Het operationaliseren van het normenkader 
Operationaliseren van het normenkader wordt gedaan door de eisen van het normenkader en ERP-
implementatiesucces onafhankelijk te meten. De geoperationaliseerde vragen zijn tot stand gekomen 
door per eis van het normenkader de meetdoelstelling, het detailniveau van meten en het type vraag 
te omschrijven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen stellingvragen en interview vragen. In tabel 6 is 
te zien hoe vanuit een eis uit het normenkader naar een geoperationaliseerde vraag is toegewerkt. 
Het resultaat hiervan zal in hoofdstuk 4 worden toegelicht.   

Tabel 6: Totstandkoming geoperationaliseerde vraag 

De respondenten moeten stellingen beantwoorden op basis van een 5-punts Likertschaal waardoor ze 
aan kunnen geven of dat hij/zij het (helemaal) eens of (helemaal) oneens zijn met de stelling. Minder 
punten op de Likertschaal geeft te grove stellingen en een meer punten op de  Likertschaal kan leiden 
tot onduidelijke stellingnames. Hierbij is rekening gehouden met stellingen die geïnverteerd bijdragen 
aan de eis. Bijvoorbeeld, stelling D1 luidt: “Ik liep wat het veranderproces betreft voor mijn gevoel 
achter de feiten aan.” Een “zeer mee eens” draagt niet positief bij aan eis D (timing). Voor dit type 
vragen zijn de antwoorden omgepoold: score 1 wordt 5 - score 2 wordt 4 - score 3 blijft 3 - score 4 
wordt 2 - score 5 wordt 1. Op deze manier blijft het numerieke gemiddelde eenduidig bijdragen t.o.v. 
de eis. Dit is van toepassing op vragen D1 en D5. Voor het totaal overzicht zie bijlage 2- 
geoperationaliseerde vragenlijst in het onderzoek dossier. 

Tabel 7: Vertaling tussen numerieke waarde en tekst 

Range numerieke gemiddelde waarde Tekstuele waarde 

1 tot en met 1,49 Zeer mee oneens 

1,5 tot en met 2,49 Oneens 

2,5 tot en met 3,49 Neutraal 

3,5 tot en met 4,49 Eens 

4,5 tot en met 5 Zeer mee eens 

Per individuele eis uit het theoretisch kader wordt, voor zowel de elementen van X en Y, over de hele 
populatie gemiddeld tussen de 1 (zeer mee oneens) en de 5 (zeer mee eens) gescoord bij een 5-punts 
Likertschaal. De totale score is dan: Som van gemiddelde scores per eis / totaal aantal eisen * 100% 
(waarbij X en Y onafhankelijk worden gemeten).  

Stap 3: Uitzetten van de gestructureerde vragenlijst en het houden van diepte-interviews bij case-
organisaties. 
Het in de praktijk brengen van het onderzoek en daarmee het empirisch toetsen van de 
gestructureerde vragenlijst is de volgende stap in het onderzoek. Belangrijk is dat dit wordt ingevuld 
door alle stakeholders die betrokken waren bij de ERP-implementatie om te voldoen aan de vuistregel: 
De dataverzameling is representatief wanneer alle stakeholders uit de end-to-end procesketen 
inclusief stakeholders met hindermacht betrokken zijn bij het invullen van de gestructureerde 
vragenlijst.  

Het gaat hierbij om het digitaal invullen van de gestructureerde vragenlijst zonder aanwezigheid van 
de onderzoeker. Het is van belang dat respondenten de ERP-implementatie hebben ervaren en deze 
dus in het verleden is afgerond. Respondenten met beperkte kennis hebben zullen eerder geneigd zijn 

Normen-kader Eis uit normenkader Meetdoelstelling Detailniveau van meten Type Vraag

Eis D (Timing)

Er dient voldoende (precies genoeg) tijd te worden gereserveerd voor de aanpassing van socio-

systemen en techno-systemen, waarbij rekening moet worden gehouden dat organisatie brede 

veranderingen doorgaans meer tijd kosten omdat deze ook cultuur / collectieve 

gedragsveranderingen met zich meebrengen. (Dit is waarschijnlijk niet van toepassing op ITR, 

omdat er in principe geen collectieve gedragsverandering van toepassing is.)

Meten of de ERP-implementatie 

qua timing op het juiste moment 

wordt ervaren door de 

medewerkers.

D1) 1 Zeer mee oneens - 3 

Neutraal - 5 Zeer mee eens
Stelling

Ik liep wat het 

veranderproces 

betreft voor mijn 

gevoel achter de feiten 

aan.
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antwoorden lukraak in te vullen wat de variatie vergroot, en daarmee de validiteit en betrouwbaarheid 
van het onderzoek verslechterd.  
De opzet van de interviews is gelijk aan die van de vragenlijst, wel zal er middels de diepte-interviews 
ingezoomd worden op uitbijters en wordt er getracht data te trianguleren. Voor zowel de 
gestructureerde vragenlijst als de interviews geldt dat deze variatie dekkend moet zijn voor het 
bereiken van een representatieve dwarsdoorsnede. 

Stap 4: Het evalueren en analyseren van de resultaten 
Een grove analyse van de resultaten dient ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderzoek van 
dermate niveau is dat er een antwoord op de deelvragen kan worden gegeven. Uitkomsten van zowel 
de geoperationaliseerde vragenlijst als de diepte-interviews bepalen uiteindelijk het resultaat a.d.v. 
het classificatiemodel in tabel 8: 

Tabel 8: Het aanvaarden of verwerpen van het theoretisch kader 

Implementatiesucces- 
Compliance t.o.v. theoretisch 
kader 

Geen / onvoldoende 
implementatiesucces (NEGATIEF) 

Wel / voldoende 
implementatiesucces 
(POSITIEF) 

Het niet voldoen aan eisen uit 
het theoretische normenkader 
(NEGATIEF) 

NEGATIEF + NEGATIEF 
Het theoretisch kader kan niet 
worden aanvaard, maar ook niet 
worden verworpen. Vervolg 
onderzoek wordt aanbevolen. 

NEGATIEF + POSITIEF 
Het theoretisch kader is 
waarschijnlijk irrelevant wat 
inhoudt dat er andere verklarende 
variabelen zijn. 

Het wel voldoen aan eisen uit 
het theoretische normenkader 
(POSITIEF) 

POSITIEF + NEGATIEF 
Het theoretisch kader is 
waarschijnlijk irrelevant wat 
inhoudt dat er andere verklarende 
variabelen zijn. 

POSITIEF + POSITIEF  
Het theoretisch kader is relevant en 
kan worden aanvaard. 

Omdat het resultaat van een afgeronde ERP-implementatie bekend is (succes of geen succes), zou 
informatie over de mate waarin verandervermogen een positieve of negatieve bijdrage leverde aan 
dit resultaat van toepassing zijn om het verband tussen verandervermogen en ERP-
implementatiesucces te meten. Echter worden de variabelen verandervermogen (X) en ERP-
implementatiesucces (Y) onafhankelijk van elkaar gemeten, om te bepalen of de positieve correlatie 
van toepassing is zoals geschetst in figuur 5. De grenswaarde voor het bepalen of er wel of niet is 
voldaan aan eisen van het normenkader zijn 50% op basis van de gemeten resultaten uit het empirisch 
onderzoek. Voor wel of geen ERP-implementatiesucces is dit ook 50%. 

Figuur 5: Visualisatie van de te toetsen variabele tussen X en Y  
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Stap 5: Verwerking en interpretatie van de resultaten 
Na afname van de gestructureerde vragenlijst worden de resultaten geanalyseerd middels SPSS en 
Excel. Een eerste stap daarbij is het identificeren van hoge afwijkingen, waarna deze verder onderzocht 
dienen te worden middels diepte-interviews. De resultaten van de diepte-interviews worden 
opgenomen zodat antwoorden en de interpretatie daarvan geverifieerd kunnen worden. De resultaten 
van de methodes tezamen worden gebruikt om in eerste instantie het verband tussen de variabele X-
‘verandervermogen’ en Y-‘ERP-Implementatiesucces’ te onderzoeken. Na deze interpretaties zal 
hoofdvraag uiteindelijk beantwoord worden. 
De mate van compliance aan het normenkader en implementatiesucces worden geclassificeerd. In 
tabel 9 is inzichtelijk gemaakt hoe de percentages en gemiddelden geïnterpreteerd worden. De 
beslisregels t.a.v. verandervermogen en de daarop afgestelde veranderaanpak zijn overgenomen uit 
het normenkader (X). De beslisregels ten aanzien van ERP-implementatiesucces (Y) zijn gebaseerd op 
complementaire eisen uit tabel 3 en de herziene versie van DeLone en McLean (1992) (Urbach & 
Müller, 2012). Resultaten van de vragenlijst worden gevalideerd d.m.v. uitkomsten uit de aanvullende 
interviews. 

Tabel 9: Interpretatie resultaten vragenlijst per onderdeel 

Matig Voldoende Goed 

Verandervermogen 
(X)  

0 – 33% (niet of 
nauwelijks) 

34 – 66% (gedeeltelijk) 67 – 100% (volledig) 

Implementatiesucces 
(Y)  

0 – 33% (niet of 
nauwelijks) 

34 – 66% (gedeeltelijk) 67 – 100% (volledig) 

Stap 6: Reflectie op onderzoek 
Alvorens aanbevelingen voor vervolgonderzoek gegeven kunnen worden zal eerst moeten worden 
bepaald in hoeverre verkregen resultaten ook daadwerkelijk de precieze informatie gaven die 
benodigd was voor het beantwoorden van de deelvragen. Op deze manier komen de beperkingen van 
het onderzoek naar boven, door deze bespreekbaar te maken kunnen deze tezamen met de 
aanbevelingen worden gebruikt voor vervolgonderzoek. Een mogelijke beperking is de 
standaardafwijking t.o.v. het gemiddelde: meer spreiding geeft aan dat de antwoorden niet valide zijn, 
terwijl bij weinig spreiding juist een hoge mate van unanimiteit kan worden bereikt waardoor 
antwoorden wel als goede voorspeller voor feitelijk gedrag kunnen worden gebruikt. De vuistregel die 
hierbij wordt gehanteerd is dat de standaardafwijking niet groter kan zijn de opeenvolgende afstand 
tussen 1 punt op een Likertschaal. Voor het praktijkonderzoek houdt dat het volgende in: 

Tabel 10: Omgang met variatie bij de gestructureerde vragenlijst. 

Standaarddeviatie Gemiddelde Betekenis Toelichting 

> 1 > 4 Er is waarschijnlijk WEL 
sprake van ‘compliance’ ten 
aanzien van het 
normenkader. 

Er zijn enkele uitbijters die het 
gemiddelde niet omlaag halen, maar 
wel een hoge spreiding veroorzaken. 

> 1 > 2 en < 4 Mate van ‘compliance’ is 
niet vast te stellen. 

Mogelijke zijn acties benodigd om de 
standaarddeviatie te reduceren of te 
verantwoorden. 

> 1 < 2 Er is waarschijnlijk GEEN 
sprake van ‘compliance’ ten 
aanzien van het 
normenkader. 

Er zijn enkele uitbijters die het 
gemiddelde omhoog halen, maar wel 
een hoge spreiding veroorzaken. 
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Stap 7: Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Het onderzoek wordt afgesloten met een conclusie, discussie en aanbevelingen als aanknopingspunt 
voor vervolg onderzoek m.b.t. verandervermogen.  

3.3 Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten 
Validiteit en betrouwbaarheid hebben een effect op de kwaliteit van de resultaten en conclusies van 
het onderzoek. Hoe hoger de validiteit en betrouwbaarheid, des te groter de kans dat de centrale 
onderzoeksvraag volledig wordt beantwoord. Er wordt onderscheid gemaakt tussen interne-en 
externe validiteit. Naast validiteit, worden ook betrouwbaarheid en ethische aspecten van het 
onderzoek toegelicht. 

Interne validiteit 
Interne validiteit is de mate waarin een causale conclusie op basis van het onderzoek gerechtvaardigd 
wordt. In dit geval m.b.v. een casestudie, waarbij voor beide cases triangulatie wordt toegepast om te 
voorkomen dat data uitsluitend vanuit een enkelvoudig perspectief wordt verzameld. Door alle 
stakeholders met hindermacht te betrekken is een representatieve dwarsdoorsnede van toepassing (= 
variatie dekkende representativiteit). Hierdoor ontstaat een breed en gevarieerd beeld van de 
werkelijkheid waardoor de interne validiteit verhoogd wordt, omdat hiermee wordt getracht de 
uitkomst van het onderzoek vanuit verschillende invalshoeken te valideren. 

Externe validiteit 
De externe validiteit, ook wel generaliseerbaarheid, is de mate waarin een bredere reikwijdte kan 
worden toegekend aan de resultaten van de onderzochte case zelf (R. Yin, 2003). Er dient rekening 
gehouden te worden met mogelijk verschillende bedrijfsspecifieke karakters voordat resultaten uit dit 
onderzoek worden gegeneraliseerd. In geval van onderzoekspopulaties met gelijksoortige kenmerken 
kan data analytisch worden gegeneraliseerd (R. K. Yin, 2013). In dit onderzoek is dit van toepassing 
omdat er sprake is van twee identieke case-organisaties, actief in dezelfde branche en met hetzelfde 
ERP-implementatietype. Voor zowel de gestructureerde vragenlijst als de interviews geldt: er kan tot 
een representatieve steekproef worden gekomen wanneer alle stakeholders met hindermacht 
vertegenwoordigd zijn zoals eerder a.d.h.v. Benjamin en Levinson (1993) beschreven.  Daarnaast 
worden afwijkende resultaten uit de gestructureerde vragenlijst vergeleken met de resultaten uit de 
diepte-interviews, waardoor er triangulatie van data ontstaat ter verhoging van de externe validiteit.  

Zonder voor elke maatregel te diep in detail te gaan, worden onderstaande maatregelen genomen ter 
verhoging van de validiteit en betrouwbaarheid: 

- Gesloten vragen in een digitale omgeving ter voorkoming van bias en sociaal wenselijke
antwoorden.

- 5-punts Likertschaal.
- Betrekken van alle stakeholders met kennis t.b.v. representatieve dwarsdoorsnede.
- Het opstellen van een interviewprotocol.
- Evaluatie mogelijkheid voor respondenten.
- Gebruik van SPSS voor statistische analyse van resultaten.
- Antwoorden met een grote deviatie dienen nader onderzocht te worden middels diepte-

interviews.
- Diepte-interviews voor triangulatie van verkregen data.

Tot slot was het van belang om te definiëren wanneer er sprake is van ERP-implementatiesucces of 
verandervermogen. Dit werd gedaan aan de hand van beslisregels uit hoofdstuk 3. Ten aanzien van 
ERP-implementatiesucces en verandervermogen zijn de basisregels gebaseerd op de semantische 
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differentiaal, waarbij gekeken wordt naar gemiddelden. De beslisregels van het verandervermogen 
omvatten wanneer een uitkomst onder een bepaalde implementatietype valt.  

Betrouwbaarheid 
De mate waarin een waarneming stabiel is bij verschillende metingen wordt betrouwbaarheid 
genoemd (R. Yin, 2003). Door de structuur van de casestudie is het, mede door gebrek aan doorlooptijd 
niet mogelijk de betrouwbaarheid aan te tonen door middel van replicatie. Saunders et al. (2009) 
geven aan dat replicatie bij een casestudie niet per se een vereiste is, daar het onderzoek een 
momentopname is van een tijdelijk fenomeen in een natuurlijke context. Binnen het onderzoek wordt 
wel getracht de betrouwbaarheid aan te tonen door het ontwikkelen van een gedegen uitgewerkt 
schriftelijk protocol voor de uitvoering van het onderzoek. Dit protocol bestaat uit een stappenplan, 
een interviewprotocol en het onderzoeksprotocol. In deze protocollen worden de wijze van onderzoek, 
wijze van interviewen, de geoperationaliseerde vragenlijst, de eisen aan de case-organisaties en de 
respondenten beschreven. 

Ethische aspecten 
Het onderzoek wordt gehouden a.d.v. een vooraf opgesteld protocol die ook naar de respondenten 
zal worden gestuurd voorafgaand deelname. Om ethische kwesties als schaamte, schade of 
(in)materiële nadelen te vermijden wordt de vragenlijst in volledige anonimiteit afgenomen en 
verwerkt. Dit draagt ook verder bij aan de betrouwbaarheid omdat respondenten in een anonieme 
sfeer minder snel sociaal wenselijke antwoorden geven, waarmee vertekening van de realiteit wordt 
verkleind. Namen van de organisaties worden niet genoemd en deelname aan de gestructureerde 
vragenlijst geschied op vrijwillige basis. Echter worden antwoorden wel herleidbaar gemaakt aan het 
type stakeholder, ter interpretatie van de resultaten.   
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4. Resultaten
In hoofdstuk 3 is de wijze beschreven waarop het onderzoek uitgevoerd wordt. In dit hoofdstuk wordt 
beschreven hoe de daadwerkelijke uitvoering is verlopen en welke resultaten dat heeft opgeleverd. 

4.1 Inleiding casusorganisatie 
Het onderzoek heeft zich gericht op twee gelijksoortige casusorganisaties in de kindzorgbranche 
waarbij het ERP-implementatietraject in beide gevallen volledig afgerond is. In de desbetreffende 
organisaties worden taken, financiën, planningen, communicatie etc. d.m.v. een nieuw ERP-systeem 
geïntegreerd. De behoefte om te veranderen was bij beide organisaties groot en de verandering heeft 
impact op verschillende lagen en grensoverschrijdende processen. Ook is er gestuurd op 
gedragsverandering. Er kan worden gesteld dat er sprake was van een PER implementatie.  

In de vorm van de gestructureerde vragenlijst zijn er 68 vragen gesteld aan beide casusorganisaties. 
Casusorganisatie A had 7 respondenten en casusorganisatie B had 10 respondenten. Daarnaast zijn er 
nog zeven interviews afgenomen (in elke stakeholder groep voor caseorganisatie A + B ten minste een). 
De stakeholder groepen die zijn achterhaald worden geclassificeerd als: management, IT staff en 
eindgebruikers. Tabel 11 geeft een beknopt overzicht van de casusorganisaties en diens 
eigenschappen. 

De details van resultaten voor zowel de gestructureerde vragenlijst als de interviews zijn terug te 
vinden in het onderzoek dossier.  

Tabel 11: Eigenschappen caseorganisaties en basis informatie onderzoek 

Casusorganisatie A Casusorganisatie B 

Omvang van de organisatie 

850 medewerkers 
74 opvanglocaties 
Omzet €43 miljoen/jaar 

1050 medewerkers 
67 opvanglocaties 
Omzet €48 miljoen/jaar 

Branche 

Kinderopvang (peuterspeelzaal, 
kinderdagverblijf, buitenschoolse 
opvang) 

Kinderopvang (peuterspeelzaal, 
kinderdagverblijf, 
buitenschoolse opvang) 

Type ERP-implementatie PER PER 

Betrokken stakeholders 
IT staf, management & 
eindgebruikers 

IT staf, management & 
eindgebruikers 

Uitrolbreedte 

70% van de organisatie; een aantal 
afdelingen maken geen gebruik van 
het ERP-systeem 

70% van de organisatie; een 
aantal afdelingen maken geen 
gebruik van het ERP-systeem 

Fase Geïmplementeerd in Q4 2021 Geïmplementeerd in Q4 2021 

Ontvangen respons 7 10 

Aantal interviews 3 4 

4.2 Uitvoering 
Allereerst zijn de eisen uit het normenkader en implementatiesucces geoperationaliseerd zoals 
beschreven in het onderzoek plan in hoofdstuk 3. In tabel 12 wordt vervolgens geduid welke vragen 
bij de verschillende elementen uit het normenkader horen. De vragen zijn terug te vinden in het 
onderzoekdossier.  
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Tabel 12: Opzet vragen a.d.v. geoperationaliseerde vragenlijst 

Eis uit normenkader Vragen 

Eis A (Goals) 1 

Eis B (Technology) 2 t/m 12 

Eis C (Tension) 13 t/m 23 

Eis D (Timing) 24 t/m 28 

Eis E (Information supply) 29 t/m 32 

Eis F (Creating support) 33 t/m 35 

Eis G (Role of change managers) 36 t/m 38 

Eis H (Role of line managers) 39 t/m 40 

Eis I (Expected outcome) 41 t/m 47 

Eis J (Support for change) 48 

Implementatie-succes 1 49 t/m 51 

Implementatie-succes 2 52 t/m 55 

Implementatie-succes 3 56 

Implementatie-succes 4 57 t/m 66 

Implementatie-succes 5 67 t/m 68 

De geoperationaliseerde vragen zijn voorgelegd aan de respondenten d.m.v. de gestructureerde 
vragenlijst. Voor caseorganisatie A zijn dit 7 respondenten en voor caseorganisatie B zijn dit er 10. De 
verkregen data is met behulp van Microsoft Excel en SPSS verzameld en geanalyseerd. Het voorbeeld 
uit tabel 6 op pagina 24 heeft geleid tot onderstaande resultaten (tabel 13). Deze vraag heeft 
uiteindelijk bijgedragen aan het resultaat van Eis D (Timing) uit het normenkader, waarbij antwoorden 
zijn omgepoold. 

Tabel 13: Voorbeeld uitwerking van resultaten 

Respons-ID Caseorganisatie A Respons-ID Caseorganisatie B 

Respondenten 

Geef uw mening over de volgende stellingen: 
[Ik liep wat het veranderproces betreft voor 
mijn gevoel achter de feiten aan.]  

Geef uw mening over de volgende stellingen: [Ik liep 
wat het veranderproces betreft voor mijn gevoel 
achter de feiten aan.] 

1 5 3 
2 4 4 
3 4 4 
4 2 2 
5 2 2 
6 4 3 
7 4 1 

8 2 
9 4 

10 2 

Gemiddelde 3,6 2,7 

Standaardafwijking 1,0 1,0 

Percentages 71% 54% 

Eisen aan respondenten was dat ze uit verschillende lagen en afdelingen van de organisatie kwamen 
en dat medewerkers direct of indirect betrokken zijn geweest bij de ERP-implementatie. Deelname 
van respondenten was vrijwillig, wel heeft er een selectie plaatsgevonden om variatie dekking te 
waarborgen. 
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4.3 Resultaten van het onderzoek 
De resultaten van het onderzoek (vragenlijst + interviews) zijn verwerkt en de details daarvan zijn te 
vinden in het onderzoek dossier: bijlage 3 t/m 7. Gemiddeld hebben beide organisaties voldoende 
verandervermogen en ERP-implementatiesucces. Uit de resultaten van de diepte-interviews zijn geen 
afwijkingen gemeten die deze bewering ontkrachten. Om meer inzicht te krijgen in de resultaten zal 
eerst de compliance t.a.v. het normenkader per caseorganisatie aan bod komen. Daarna zal de mate 
van ERP-implementatiesucces worden doorgelicht. Voor zowel de gepercipieerde resultaten van het 
normenkader en ERP-implementatiesucces vindt dan triangulatie plaats.  

Tabel 14: Percentages en gemiddelden per casusorganisatie (resultaat gestructureerde vragenlijst) 

Casusorganisatie A Casusorganisatie B 

µ σ % µ σ % 

Normenkader (X) 3,85 0,65 77% 3,34 0,77 67% 

ERP-implementatiesucces (Y) 3,47 0,62 69% 2,91 0,77 58% 

De  lage standaardafwijking gemeten in data van de gestructureerde vragenlijst geeft aan dat de 
uitbijters niet problematisch zijn omdat de spreiding niet boven de grenswaarde >1 uitkomt. Er is dus 
geen vervolgonderzoek nodig om extra aandacht te besteden aan deze uitbijters, waardoor er meer 
focus kon worden gelegd op data triangulatie. Ook duidt een lage standaarddeviatie op een hoge mate 
van unanimiteit wat een goede indruk geeft dat hetgeen wat is gemeten ook feitelijk in de organisatie 
gebeurd.  

Compliance normenkader (X) 

Tabel 15: Samenvatting resultaten normenkader 

Over het algemeen is een voldoende hoge score op ‘compliance’ gemeten, de verschillen tussen beide 
caseorganisaties worden duidelijk wanneer de scores van het normenkader per eis onderling worden 
gevisualiseerd (zie figuur 7 op de volgende pagina). Uit resultaten van de gestructureerde vragenlijst 
is gebleken dat de respondenten van caseorganisatie A positief waren over de ‘stip op de horizon’ en 
de betrokkenheid van alle medewerkers voor het uitrollen van het plan. Struikelpunten zijn de 
informatievoorziening in het nieuwe systeem, daar komt bij dat niet alle functionaliteiten zijn 
gerealiseerd die vooraf waren afgesproken. Een matige score op de meerwaarde van de verandering 
is daarvan het resultaat. Respondenten van caseorganisatie B waren doorgaans nog minder positief 
over de meerwaarde van de verandering. Dit kwam voornamelijk door gebrek aan kennis, gebrek in 
aansturing vanuit de top en te veel vasthouden aan bestaande routines. Toch waren de respondenten 
positief tegenover de vooropgezette koers van de organisatie en de strategische keuzes die werden 
gemaakt. Er kan dus worden gesteld dat bij casusorganisatie B het vertrouwen omtrent de verandering 
steeds meer afnam naarmate het veranderproces zich vorderde.  

Normenkader (X) µ σ % µ σ %

1 Eis A (Goals) 4,00 0,5 80% 3,90 0,8 78%

2 Eis B (Technology) 3,95 0,8 79% 3,45 0,9 69%

3 Eis C (Tension) 3,62 0,7 72% 3,05 0,9 61%

4 Eis D (Timing) 3,60 0,9 72% 3,26 0,9 65%

5 Eis E (Information supply) 4,14 0,5 83% 3,03 0,9 61%

6 Eis F (Creating support) 3,90 0,5 78% 3,23 0,8 65%

7 Eis G (Role of change managers) 4,14 0,6 83% 4,03 0,2 81%

8 Eis H (Role of line managers) 4,07 0,6 81% 2,80 0,7 56%

9 Eis I (Expected outcome) 2,80 0,9 56% 2,61 1,0 52%

10 Eis J (Support for change) 4,29 0,5 86% 4,00 0,6 80%

Normenkader (X) totalen 3,85 0,65 77% 3,34 0,77 67%

Casusorganisatie A Casusorganisatie B
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Figuur 6: Congruentiematrix normenkader en implementatiebehoefte 

Triangulatie normenkader (X): vergelijking resultaten van interviews met gestructureerde vragenlijst 
In figuur 7 is te zien dat casusorganisatie A op alle elementen hoger scoort dan caseorganisatie B. Het 
verschil in scores tussen caseorganisatie A en B valt vooral op bij elementen C, E en H waarbij 
caseorganisatie B beduidend minder scoort. 

Uit de resultaten van de interviews van casusorganisatie A bleek dat door de dynamiek in de markt 
(personele bezettingen, thuiswerken) afdelingen verzuild raakten wat er voor heeft gezorgd dat een 
collectieve gedragsverandering volgens de respondenten niet is gerealiseerd. De stakeholder 
‘eindgebruiker’ stelde: “Een groot deel van het bereikte succes is te danken aan de externe 
projectleider, die dus succes heeft gecreëerd ondanks het management.” De hogere compliance score 
van het normenkader (en specifiek op  element H t.o.v. caseorganisatie B) is dus volgens de 
eindgebruikers mogelijk gemaakt door een individu. Ondanks dat er weinig is gestuurd op het 
vaststellen van nieuwe gedragsdeterminanten is er wel gestuurd op het creëren van harmonie tijdens 
het veranderingsproces. Er heerste een cultuur waarbij openheid, betrokkenheid en harmonie er voor 
zorgde dat problemen werden omzeild en dat er weinig hinder werd ervaren.  

Uit de resultaten van de interviews van casusorganisatie B bleek dat er een lage veranderbereidheid 
heerste bij medewerkers, omdat de aansturing hiërarchisch was terwijl er onvoldoende kennis was bij 
de stuurgroep. Binnen deze top-down aansturing was er in mindere mate ruimte voor dialoog en 
nieuwe ideeën en werden fouten gecamoufleerd. De noodzaak om te veranderen leverde druk op, 
waardoor tijdens het implementeren vooral is gestuurd op wijzigingen in het techno-systeem, en in 
mindere mate op wijzigingen in het socio-systeem. Dit heeft geleid tot een lagere compliance score 
van het normenkader.   

Implementatiesucces (Y) 
Implementatiesucces kent complementaire elementen die vastgesteld zijn in hoofdstuk 2, de 
percentages van deze elementen zijn inzichtelijk gemaakt in tabel 16. De totale score op deze relatieve 
schaal (geen succes = 0%), volledig succes = 100%) bedroeg 69% implementatiesucces bij 
casusorganisatie A en 58% bij casusorganisatie B. 

Tabel 16: Samenvatting resultaten ERP-implementatiesucces 

Caseorganisatie A Caseorganisatie B 

ERP-implementatiesucces (Y) µ σ % µ σ % 

1 
Implementatie is binnen de geplande tijd, budget en 
overeengekomen ‘requirements’ uitgevoerd. 3,05 0,67 61% 2,40 0,69 48% 

2 De business doelstellingen zijn behaald. 2,89 0,68 58% 2,45 0,79 49% 

3 
Support van alle stakeholders met hindermacht zijn 
verworven. 3,86 0,35 77% 3,60 0,66 72% 

4 Collectieve gedragsverandering is gerealiseerd. 3,93 0,74 79% 3,45 0,84 69% 

5 Voldoende gebruikersacceptatie is gerealiseerd.  3,64 0,68 70% 2,65 0,87 53% 

Totaal gemiddeld 3,47 0,62 69% 2,91 0,77 58% 

Matig (0-33%) Voldoende (34-66%) Goed (67%-100%)

A. Geen samenhang tussen visie en doelstelling A. Wel samenhang tussen visie en doelstelling

B. Geen wijzigingen in sociosysteem B. Wijzigingen in sociosysteem

C. Nieuwe en oude gedragsdeterminanten zijn niet geëxpliciteerd C. Nieuwe en oude gedragsdeterminanten zijn wel geëxpliciteerd

D. Niet genoeg tijd gereserveerd voor de verandering D. Genoeg tijd gereserveerd voor de verandering

E. Weerstand t.o.v. werd niet gesignaleerd E. Weerstand t.o.v. werd gesignaleerd 

F. Weinig support F. Veel support

G. Geen verandermanagement G. Wel verandermanagement

H. Lijnmanagers bieden geen ondersteuning H. Lijnmanagers bieden ondersteuning 

I. Lage veranderbereidheid I. Hoge veranderbereidheid

J. Lage betrokkenheid medewerkers J. Hoge betrokkenheid medewerkers

Casusorganisatie A

Casusorganisatie B

Normenkader
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Er wordt bij casusorganisatie A gesproken over een succesvolle implementatie. De werknemers zijn 
over het algemeen gewend aan het nieuwe systeem en de analyses en rapporten zijn een verbetering 
t.o.v. het oude systeem. Ondanks dat de implementatie langer heeft geduurd dan gepland was er
support van alle stakeholders met hindermacht, is er een collectieve gedragsverandering gerealiseerd
en is er voldoende gebruikersacceptatie.

Bij casus organisatie B werd gesteld door meerdere stakeholders dat de verandering nog niet in alle 
lagen van de afdelingen gerealiseerd is; er is bewust voor gekozen om het systeem pas later voor de 
afdeling HR te implementeren omdat de noodzaak niet hoog was. Dit staat haaks op eis 3 voor succes, 
er wordt namelijk bewust een stakeholder met hindermacht buitengesloten. Dit is een van de redenen 
waarom de organisatie de implementatie niet als succesvol beschouwd. Daarnaast werd de fase van 
het veranderproces onderschat waardoor de implementatie niet binnen geplande tijd, budget en met 
de voor afgesproken functionaliteiten werd opgeleverd. Met name dat laatste heeft als gevolg dat er 
onvoldoende gebruikersacceptatie is gerealiseerd binnen de organisatie, het kost medewerkers in de 
meeste gevallen zelfs meer tijd om dagelijkse werkzaamheden uit te voeren in het nieuwe systeem in 
vergelijking met het oude systeem. Ook werd er benadrukt dat training onvoldoende was door 
thuiswerken i.v.m. COVID, een veronderstelling die eenvoudig kan worden weerlegd omdat 
casusorganisatie A daar ook hinder van heeft ondervonden maar dit de training niet zodanig heeft 
belemmerd.  

Triangulatie implementatiesucces (Y): vergelijking resultaten van interviews met gestructureerde 
vragenlijst 
Uit de interviewresultaten kon worden opgemaakt dat de aanpak van caseorganisatie A vooral te 
maken heeft met het adresseren van handige elementen in de veranderaanpak waardoor wel het 
gewenste succes kon worden bereikt. Dit hebben ze gedaan d.m.v. inzet van een externe projectleider, 
superusers en voldoende training waardoor er weinig tot geen hindermacht is ontstaan zelfs wanneer 
de gewenste efficiency voordelen niet gelijk werden behaald.  

Bij caseorganisatie B werden de efficiency voordelen eveneens niet behaald, maar is er te veel 
vastgehouden aan bestaande sturingsvormen. Door het gebrek in aansturing, training en 
communicatie heerste er een hogere mate van zelfredzaamheid wat resulteerde in het oplossen van 
lokale problemen. Een gevolg hiervan is eilandautomatisering, wat het verschil in beantwoording  van  
de interviewresultaten verklaart. Alle stakeholdergroepen gaven aan dat de organisatie een PER-
implementatie voor ogen had, wat gedurende het veranderproces meer congruent is gaan worden 
met een ITR-configuratie.  

Relatie tussen normenkader (X) en ERP-implementatiesucces (Y) 
In figuur 8 op de volgende pagina is implementatiesucces (Y) afgezet tegen het normenkader (X), 
waarbij te zien is dat een hogere compliance van het normenkader tot meer implementatiesucces 
leidt. De correlatie tussen het aanwezige verandervermogen en de mate van ERP-implementatiesucces 
lijkt daarmee positief. Tijdens het empirisch onderzoek werd bevestigd dat een onhandige 
veranderaanpak het aanwezige verandervermogen van een organisatie kan eroderen, met als gevolg 
weinig of geen ERP-implementatiesucces (in geval van caseorganisatie B).  
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Figuur 7: Visualisatie resultaten vragenlijst 

5. Discussie, conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk wordt de onderzoekshypothese ter discussie gesteld en zullen er conclusies worden 
getrokken. Daarnaast zullen er aanbevelingen worden gegeven voor vervolgonderzoek. 

5.1 Conclusies 
Beide organisaties hebben een PER-implementatie uitgevoerd, in tabel 17 is te zien dat het theoretisch 
kader kan worden aanvaard omdat zowel caseorganisatie A & B meer dan 50% hebben gescoord op 
zowel eisen uit het normenkader als op eisen van ERP-implementatiesucces.  

Tabel 17: Aanvaarding theoretisch kader 

Implementatiesucces- 

Compliance t.o.v. theoretisch 
kader 

Geen / onvoldoende 
implementatiesucces (NEGATIEF) 

Wel / voldoende 
implementatiesucces 
(POSITIEF) 

Het niet voldoen aan eisen uit 
het theoretische normenkader 
(NEGATIEF) 

NEGATIEF + NEGATIEF 
Het theoretisch kader kan niet 
worden aanvaard, maar ook niet 
worden verworpen. Vervolg 
onderzoek wordt aanbevolen. 

NEGATIEF + POSITIEF 
Het theoretisch kader is 
waarschijnlijk irrelevant wat 
inhoudt dat er andere verklarende 
variabelen zijn. 

Het wel voldoen aan eisen uit 
het theoretische normenkader 
(POSITIEF) 

POSITIEF + NEGATIEF 
Het theoretisch kader is 
waarschijnlijk irrelevant wat 
inhoudt dat er andere verklarende 
variabelen zijn. 

POSITIEF + POSITIEF  
Het theoretisch kader is relevant en 
kan worden aanvaard. 

Vastgesteld is dat hoe hoger de compliance score van het normenkader, des te hoger de kans dat ERP-
implementatiesucces wordt bereikt. Dit verklaart het verschil tussen caseorganisatie A en B, waarbij 
caseorganisatie A meer verandervermogen heeft wat resulteerde in meer implementatiesucces. Op 
basis van de beslisregels uit tabel 18 is dit het verschil tussen gedeeltelijk succes (caseorganisatie B) of 
volledig succes (caseorganisatie A). 

Tabel 18: Score a.d.v. beslisregels 

Beslisregels score Resultaten 

Matig Voldoende Goed Caseorganisatie A Caseorganisatie B 

Normenkader (X) 0-33% 34-66% 67-100% 77% 67% 

ERP-implementatiesucces (Y) 0-33% 34-66% 67-100% 69% 58% 
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Voor beantwoording van de centrale onderzoeksvraag “In hoeverre kan ERP-implementatiesucces, 
rekening houdend met de verschillende ERP-implementatiebehoeften, eenvoudig worden voorspeld 
a.d.h.v. het meetbaar maken van het verandervermogen van een organisatie?”  kan geconcludeerd
worden dat de positieve correlatie tussen verandervermogen en het aanwezige ERP-
implementatiesucces is zoals geschetst in hoofdstuk 3.

De hypothese “Er ontstaat ERP-implementatiesucces wanneer de belemmerende factoren van de 
organisatie zijn geadresseerd en worden omzeild in de veranderaanpak” kan worden aanvaard. In de 
praktijk werd dit ook onderstreept bij casus B, waar een aanvankelijk hoge veranderbereidheid teniet 
werd gedaan door een onhandige veranderaanpak. Casusorganisatie A heeft juist aanmerkelijk meer 
ERP-implementatiesucces bereikt als gevolg van een handige veranderaanpak. De veranderaanpak is 
dus de verklarende variabele die de positieve correlatie bepaald tussen het verandervermogen van 
een organisatie en ERP-implementatiesucces.  

5.2 Discussie 
Het meetinstrument is in de empirie een goede methode gebleken om de relatie tussen het 
verandervermogen en ERP-implementatiesucces te onderzoeken. Wel zijn er een aantal beperkingen 
t.a.v. de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. Een daar van is de generaliseerbaarheid.
Analytische generalisatie is mogelijk in geval van gelijksoortige implementatie types in dezelfde
branche. Voor dit meetinstrument geldt dus dat generalisatie enkel mogelijk om PER-implementaties
te voorspellen voor organisaties in de kinderzorg branche wanneer deze ten minste het stadium van
het veranderproces hebben bereikt.

De interviews hadden het initiële doel om in te zoomen op vragen uit gestructureerde vragenlijst die 
een hoge spreiding kenden. Gezien het feit dat deze nihil waren, leek het houden van aanvullende 
interviews in eerste instantie irrelevant. Toch is er voor gekozen de interviews te doen, zodat eerder 
verkregen data getrianguleerd kon worden en om feitelijk gedrag boven water te krijgen.  
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5.3 Aanbevelingen voor de praktijk 
De aanbevelingen voor praktijkonderzoek zijn: 

1. In dit onderzoek zijn twee casusorganisaties gebruikt die de ERP-implementatie ruim een half
jaar geleden hebben afgerond. Voor verder praktijkonderzoek zou het ook zinvol zijn om het
meetinstrument toe te passen bij een bedrijf die de ERP-implementatie nog niet heeft
afgerond, waarbij het meetinstrument als voorspellende factor kan worden gebruikt, maar ook
als indicator van onhandige elementen zodat die omzeild kunnen worden tijdens het
veranderproces.

2. Caseorganisatie A scoorde beduidend hoger op de relatieve schaal van ERP-
implementatiesucces dan caseorganisatie B. Voor caseorganisatie B wordt daarom aanbevolen
om lering te trekken uit de eigenschappen van organisatie A die hebben bijgedragen aan het
succes. Voorbeelden hiervan zijn eisen uit het normenkader zoals de informatievoorziening,
het genereren van support en de rol van lijnmanagers.

5.4 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
De aanbevelingen voor vervolgonderzoek zijn: 

1. Gezien het tijdsbestek was het niet mogelijk om het meetinstrument bij meer dan twee
casusorganisaties toe te passen. Dit wordt wel aanbevolen voor vervolgonderzoek, zodat naast
het aantonen van de positieve correlatie tussen het aanwezige verandervermogen en ERP-
implementatiesucces, ook het lineaire verband kan worden aangetoond (ten minste drie
organisaties).

2. De resultaten van het empirisch onderzoek zijn toegespitst op het meten van
verandervermogen op basis van veranderaanpak. Een tekortkoming van de deze aanpak is er
enkel uitspraken kan worden gedaan over de voorspellende factor van het verandervermogen
op basis van de organisatiekenmerken en veranderaanpak samen. Er is geen rekening
gehouden met de voorspellende factor van de organisatiekenmerken van de organisatie in de
fase voor het veranderproces. Voor vervolg onderzoek is het daarom waardevol om het
normenkader zodanig te scheiden dat eisen t.b.v. de organisatiekenmerken en de
veranderaanpak onafhankelijk van elkaar kunnen worden gemeten. Het doel hier van zou dan
zijn om aan te tonen of de veranderaanpak van doorslaggevend belang is, of dat er op basis
van organisatiekenmerken al uitspraken gedaan kunnen worden over succes.

3. Beide casusorganisaties bevinden zich in de kindzorg branche en hebben hetzelfde
implementatietype geïmplementeerd. Daarmee blijft deelvraag 5 (Wat is de relatie tussen X
en Y bij een gegeven veranderbehoefte?) gedeeltelijk onbeantwoord.  Het is aan te raden om
het meetinstrument in meerdere sectoren toe te passen zodat de relatie tussen X en Y ook kan
worden aangetoond bij andere implementatiebehoeftes.

4. Tot slot zijn de eisen van het normenkader en de elementen van ERP-implementatiesucces
gelijkwaardig gemeten en droegen ze evenredig bij aan de gemiddeldes. De vraag is of dit juist
is,  in vervolgonderzoek zou onderzocht kunnen worden of er verschil in weging zou moeten
zijn. Daarnaast kan er worden gemeten of de componenten die in dit onderzoek gelijkwaardig
zijn gemeten onderling ook sterk correleren,  zodat aan de hand daarvan al indicaties worden
afgegeven over de voorspellende factor van succes.
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