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Onderwerp Statenbrief: Programma Verbetering BedrijfsvoeringsInformatie en afronding project Presto 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Op maandag 11 januari 2016 is het eerste deel van het nieuwe Presto systeem (met de modules projecten en 
financiën) voor alle medewerkers live gegaan. Alle provinciemedewerkers werken vanaf die dag in één 
geïntegreerd systeem voor zaken als verplichtingen, facturen en projectenbeheer. Het project Presto gaat nu de 
volgende –afrondende- fase in. 

Om de resultaten van Presto te borgen en de vruchten van de invoering van het ERP-systeem te plukken, is in 

februari 2016 gestart met het programma Verbetering BedrijfsvoeringsInformatie (VBI). Hiermee wordt een impuls 

gegeven aan het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering.  

 
Aanleiding 
In de Kadernota 2016 zijn de financiële consequenties van het Programma Verbetering BedrijfsvoeringsInformatie 
en de afronding van het project Presto verwerkt. Middels deze statenbrief informeren wij u hierover inhoudelijk  
 
Voorgeschiedenis 
In 2013 is het project PRESTO gestart. PRESTO staat voor Proces, Efficiency, Sturing en Organisatie. Het doel 
van het project Presto is het verbeteren van de stuurinformatie en standaardisatie van werkprocessen. Om de 
bedrijfsvoeringsprocessen te standaardiseren en de stuurinformatie voor het bestuur en management te 
verbeteren, is middels het project Presto een Enterprise Resource Planning pakket (ERP) geïmplementeerd.  
 
Zoals eerder al gemeld (in de jaarrekening 2014) leverde de eerste publicatie van de aanbesteding voor Presto 
geen inschrijving op die aan de door de provincie gestelde criteria en eisen voldeed. Er is daarom een 
aanvullende marktconsultatie uitgevoerd om de uitgansprincipes nog eens goed onder de aandacht te brengen 
van de leveranciers en de reacties uit de markt op te halen. Hierna is een aanbestedingsprocedure met vooraf 
aangekondigde onderhandelingen gestart. Eind 2014 is de selectiefase van deze hernieuwde aanbesteding 
succesvol afgerond. De definitieve gunning heeft in april 2015 plaatsgevonden. Aansluitend is in een kort 
tijdbestek de invoering uitgevoerd. Hiervoor hebben een aantal cruciale activiteiten plaats gevonden, zoals, het 
opstellen van de blauwdruk, de installatie van de omgeving, het uitvoeren van een Fit-Gap analyse, de conversie 
van stamgegevens, de acceptatie test en het opleiden van alle provinciemedewerkers. Het leidende 
projectprincipe ‘standaardisatie en afgaan op wat de markt te bieden heeft’ is hierbij een belangrijke versneller 
geweest. De organisatie heeft zich maximaal geconformeerd aan de standaardoplossingen van de leverancier. 
Hierdoor is het maatwerk geminimaliseerd en zullen de onderhoudskosten op termijn ook relatief lager uitvallen.  
 



 

  

 

Eind 2015 is het ERP-systeem met de modules voor financiën en projecten geïmplementeerd en het systeem 
begin 2016 “live gegaan”. De financiële processen en de financiële administratie zijn binnen het project Presto 
ondergebracht in het nieuwe (integrale) ERP-systeem. Hierdoor kunnen een reeks van systemen (drie financiële 
systemen en twee systemen voor projectadministratie) uitgefaseerd worden. In het kader van het project Presto is 
niet alleen een nieuw systeem opgeleverd, maar zijn processen afgestemd, gegevens opgeschoond, 
(vanzelfsprekend) de gebruikers opgeleid, servicepagina’s met instructiematerialen gepubliceerd en is een SLA 
afgesloten met de leverancier(s). 
 
Door de integratie van de projectadministratie met de financiële administratie worden tegenstrijdigheden in de 
sturingsinformatie teruggedrongen (eenduidiger) en de actuele financiële stand van zaken kan beter ingezien 
worden (actueler). Dit vormt de basis voor een correcte rapportage in het kader van de jaarcyclus. Door de betere 
integratie van het verplichtingensysteem met de financiële administratie wordt het werkproces efficiënter, hetgeen 
een van de voorwaarden was voor de sterke krimp zoals die twee jaar terug is doorgevoerd in de bedrijfsvoering.  
 
Essentie / samenvatting: 
In het projectplan Presto uit 2013 en het daarvoor beschikbaar gesteld budget is uitgegaan van vervanging van 
70% van de bedrijfsvoeringssystemen door een ERP-systeem. De gekozen aanpak voor het project en de 
bijbehorende aanbesteding is risicomijdend en de invoering van het pakket verloopt hierom ook stapsgewijs. Met 
de implementatie van de modules financiën en projecten die in fase 1 gerealiseerd is, zijn we hierin goed op weg 
en is inmiddels 50% opgeleverd. Om de beoogde vervanging van 70% van de bedrijfsvoeringssystemen te 
realiseren is het nodig om in fase 2 nog één volgende module te implementeren. Dit gebeurt met de ERP-module 
voor facilitaire werkprocessen en services.  
 
In februari 2016 gestart met het programma Verbetering BedrijfsvoeringsInformatie (VBI). Dit (mogelijk 
meerjarige) programma is noodzakelijk om de resultaten van Presto te borgen en de vruchten te plukken van de 
invoering van het ERP-systeem, teneinde de bedrijfsvoering en de organisatie verder te professionaliseren. De 
invoering van het ERP-systeem voor Financien en Projecten is een goede basis. Dit fundament biedt 
mogelijkheden om verder te bouwen Het programma VBI is het overkoepelende programma waarbinnen Presto 
wordt afgerond en realiseert daarnaast de randvoorwaarden voor een optimaal profijt van de invoering van het 
ERP-systeem. Ook de afrondende fase 2 van Presto is onderdeel van dit overkoepelende programma.  
 
De volgende onderdelen vallen onder het programma Verbetering Bedrijfsvoeringsinformatie:  
1) Presto 2 (Facilitair): Inrichting en implementatie van een ERP template voor de facilitaire processen, ter 

vervanging van het huidige PLANON.  
2) Opstellen ProjectStartArchitectuur en informatiemodel: Met de invoering van een ERP-systeem verandert het 

applicatielandschap van de bedrijfsvoeringssystemen van de PU. Het informatiemodel wordt deels aangepast 
op de nieuwe situatie. Deze kaders vormen de basis voor verdere ontwikkelingen 

3) Informatieveiligheid: Het informatieveiligheidsbeleid van de PU vormt het kader voor alle systemen. Het 
project betreft de uitwerking hiervan voor nog te implementeren modules van het ERP-systeem, het maken 
van afspraken met de leveranciers en de implementatie van de nieuwe Wet Datalekken. 

4) Ontwikkelen datamodel en geïntegreerde managementrapportages: De inventarisatie van de actuele 

managementinformatiebehoeften vindt plaats in het project StuurAs. Om hierin te kunnen voorzien zijn 
mogelijk aanvullende tools en koppelingen met het ERP-systeem vereist.  

5) Harmoniseren processen projectmanagement: Onderzocht wordt of andere aspecten van projectsturing (zoals 
een doelenboom en de resource-planning) ook in het ERP-systeem ondergebracht kunnen worden. 

6) Uitfaseren bestaande systemen: De oude systemen worden in 2016 technisch uitgefaseerd. De financiële 
systemen moeten hierbij de komende jaren nog wel raadpleegbaar te blijven. Mogelijk zullen enkele 
technische aanpassingen noodzakelijk zijn. Tevens zullen de oude contracten opgezegd worden. 

7) Inrichten Beheerorganisatie: Het invoeren van een geïntegreerd bedrijfsvoeringssysteem stelt nieuwe eisen 

aan het beheer. Het beoordelen en doorvoeren van aanpassingen en nieuwe ontwikkelingen wordt complexer, 
en er moet rekening gehouden worden met meerdere belanghebbenden. De regie op de hele keten vraagt 
een professionaliseringsslag van functioneel beheer en functioneel applicatiebeheer. Ook het 
opdrachtgeverschap tav de leverancier wordt ingericht. 

8) Strategische oriëntatie HR-systeem: Ook na de afronding van het project Presto blijft ons doel als organisatie 
het standaardiseren en verbeteren van de bedrijfsvoeringsprocessen en stuurinformatie. Met het project 
Presto en de implementatie van het ERP systeem is de basis gelegd, waarop steeds nieuwe modules kunnen 
worden ingezet (eventueel in samenwerking met andere provincies). Deze basis willen we optimaal benutten 
en de terugkeer naar de “business as usual” na afronding van het project, houdt dan ook in dat voor nieuwe 
ICT-projecten standaard eerst een businesscase gemaakt wordt en dat we daarbij voor 
bedrijfsvoeringsystemen uitgaan van de lijn “opnemen in de ERP-oplossing, tenzij …”. Als eerste wordt 
onderzocht of en hoe de HR-processen in het ERP- systeem kunnen worden opgenomen en wat eventuele 
alternatieven zijn. In de periode tot de zomer wordt hiervoor een analyse van HR processen en systemen 
uitgevoerd en wordt samen met de leverancier van het ERP-systeem een FIT/GAP-analyse gemaakt. Op 
basis hiervan wordt een separate businesscase gemaakt en een besluit genomen.   

 
 



 

  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het investeren in bedrijfsvoeringsprocessen en –systemen draagt bij aan een efficiënte en professionele 
organisatie met een aantrekkelijk werkklimaat voor medewerkers. Medewerkers worden intern optimaal 
gefaciliteerd om extern beter te presteren; dit draagt er aan bij dat zij trots kunnen zijn op hun organisatie en 
plezier hebben in hun werk. Geïntegreerde en actuele (bedrijfsvoerings)informatie ondersteunt een flexibele en 
wendbare organisatie en de toegankelijkheid van informatie voor (interne en externe) belanghebbenden. 
 
 
Financiële consequenties 

De afronding van het project Presto en de verdere verbetering van de bedrijfsvoering middels het programma VBI 
heeft financiële consequenties. Deze leggen wij middels de kadernota ter besluitvorming aan u voor. 
 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Met de implementatie van de module facilitaire werkprocessen en services in het reeds opgeleverde systeem 
komen we tot een afronding voor het project Presto conform de toezegging van de invoering van een ERP-
systeem voor 70% van de bedrijfsvoeringssystemen. De implementatie van de module facilitair is eind 2016, met 
afronding de eerste drie maanden 2017. Het project Presto wordt hierna beëindigd. Over vervolgtrajecten mbt 
vervanging van andere bedrijfsvoeringssystemen zal separaat worden besloten op basis van een businesscase 
en bijbehorende budgetaanvraag. 
 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


