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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

In de organisatie-ontwikkeling (die in 2011 is ingezet) wordt toegewerkt naar een kleinere, slagvaardiger 
organisatie met een kleinere overhead. Een organisatie die toegevoegde waarde levert door focus op kerntaken 
met een slanke en efficiënte bedrijfsvoering met optimale toegevoegde waarde voor het primair proces. De focus 
op het primaire proces betekende voor de bedrijfsvoering een personele krimp met tegelijkertijd de opgave om 
bedrijfsvoeringsdiensten van kwaliteit te blijven leveren en daarmee van optimale waarde voor het primaire 
proces te zijn.  
 
Om deze opgave ter realiseren zijn er voor de bedrijfsvoering een aantal samenhangende ontwikkelingen ingezet 
met als kernpijlers: 1).  betere concernsturing op de bedrijfsvoering (waar integrale stuurinformatie voorwaardelijk 
voor is),  2). vereenvoudiging en standaardisatie van processen (minder stappen in goedkeuringsprocessen en 
meer automatische afhandeling van taken) en 3). de standaardisering en integratie (/vervanging) van 
verschillende belangrijke ondersteunende bedrijfsvoeringsystemen.  De vereenvoudiging en standaardisatie van 
processen en de ondersteunende bedrijfsvoeringsystemen heeft niet slechts een kwaliteitsverbetering tot doel, 
maar maakt ook de zelfredzaamheid van de organisatie op het gebied van bedrijfsvoering mogelijk. De vraag 
naar ondersteuning wordt er mee verminderd en de verkleining van de overhead (ten gunste van de capaciteit in 
het primair proces) wordt daardoor mogelijk gemaakt.  
 
Het project Presto past in de lijn van de organisatie-ontwikkeling en is in 2013 gestart. PRESTO staat voor 
Proces, Efficiency, Sturing en Organisatie. Het geformuleerde doel van het project Presto is het verbeteren van 
de stuurinformatie en standaardisatie van werkprocessen. De verwerving en implementatie van een ERP-pakket 
als een geïntegreerde oplossing, die de bedrijfsvoering van de provincie viel binnen de doelstelling van het 
project Presto. De gekozen aanpak voor het project Presto en de bijbehorende aanbesteding was risicomijdend 
en de invoering van het ERP pakket is hierom ook stapsgewijs verlopen (in twee fasen, te weten Presto 1 en 2). 
 
Aanleiding 
Met de afronding -in Presto 1- van de deelprojecten Sturingscycli (in 2013) en Dashboards (in 2014) en met de 
implementatie van het ERP systeem met de modules voor financiën en projecten (in 2016-) en de implementatie -
-in Presto 2- van de module voor facilitaire werkprocessen en services (in 2017) is de projectdoelstelling van 
Presto gerealiseerd en is het project afgesloten. Middels deze statenbrief informeren wij u hierover inhoudelijk  
 
 



 

  

 

Voorgeschiedenis 
Passend bij de lijn van de organisatie-ontwikkeling heeft u in 2013 budget ter beschikking gesteld voor de 
invoering van een ERP-systeem. Om de complexiteit van het project beheersbaar te houden is voor een 
gefaseerde implementatie gekozen. Eind 2015 is het ERP-systeem met de modules voor financiën en projecten 
geïmplementeerd en in januari 2016 is het “live gegaan”.  
 
In juni 2016 bent u (middels de statenbrief Programma Verbetering BedrijfsvoeringsInformatie en afronding 
project Presto, 2016BEM61) geïnformeerd over de voortgang in Presto 1 en over de wijze waarop het project in 
Presto 2 zal worden afgesloten. In de statenbrief werd aangegeven dat in de afrondende fase 2 van Presto de 
module voor facilitaire werkprocessen en services (in het al opgeleverde ERP-pakket) geimplementeerd wordt en 
dat het project Presto hiermee afgesloten zal worden. Middels de Kadernota 2016 heeft u hiervoor budget 
beschikbaar gesteld. 
 
 
Essentie / samenvatting: 
Het project Presto past in de lijn van de organisatie-ontwikkeling en is in 2013 gestart. PRESTO staat voor 
Proces, Efficiency, Sturing en Organisatie. Het geformuleerde doel van het project Presto is het verbeteren van 
de stuurinformatie en standaardisatie van werkprocessen. De verwerving en implementatie van een ERP-pakket 
als een geïntegreerde oplossing, die de bedrijfsvoering van de provincie viel binnen de doelstelling van het 
project Presto. 
 
Project Presto bestond uit drie onderdelen 
1. Deelproject Sturingscycli: Dit gedeelte omvat het in lijn brengen van de afspraken in de P&C cyclus met 

die in de managementcontracten en de medewerkersbeoordelingen. Het deelproject Sturingscycli is eind 
2013 succesvol afgerond en in de organisatie gezet. 

2.  Deelproject Dashboards: Binnen dit deelproject zijn dashboards gerealiseerd, waarmee de voortgang op 
bovengenoemde afspraken bewaakt kan worden. De management dashboards zijn gedurende 2014 
ontwikkeld. Bij de implementatie van het ERP-systeem is het onderdeel rapportage meegenomen.  

3. Deelproject ERP: Binnen het deelproject ERP valt het aanschaffen en inrichten van een ERP systeem.  
 
De gekozen aanpak voor het project Presto en de bijbehorende aanbesteding was risicomijdend en de invoering 
van het ERP pakket is hierom ook stapsgewijs verlopen (in twee fasen, te weten; Presto 1 en Presto 2). De wijze 
waarop de implementatie van het ERP systeem verlopen is, wordt hierna nader toegelicht. 
 
 

A. Eerste fase, Presto 1, Financiën en projecten 
In de eerste fase van Presto zijn de financiële processen en de financiële administratie ondergebracht in het 
nieuwe (integrale) ERP-systeem. Hierdoor kunnen een reeks van systemen (drie financiële systemen en twee 
systemen voor projectadministratie) uitgefaseerd worden. 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 krimp 
zoals die is doorgevoerd in de bedrijfsvoering.  
 
In de eerste fase van Presto zijn de volgende modules opgeleverd:  

 Verplichtingen en facturen: De workflowmodule voor het aanmaken van verplichtingen, koppeling met 

inkoop en het afhandelen van facturen. 

 Projecten en tijdschrijven: Een module voor het administreren en raadplegen van projecten (inclusief 
tijdschrijven, budgettering en financiële afhandeling) 

 Financieel: De financiële module bestaande uit boekhouding, consolidatie en rapportages (tbv interne en 
externe partijen)  

 
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).  
 
Op maandag 11 januari 2016 is het eerste deel van Presto (met de module voor 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. Per 1 april 2016 is het beheer en de verantwoordelijkheid 
voor de eerste Prestomodules overgegaan naar de lijnorganisatie. Vanuit de lijn zijn en worden de laatste issues 
in de opgeleverde modules opgelost.  



 

  

 

 
 

B. Tweede fase, verbetering bedrijfsvoering en informatie (VBI), inclusief Presto 2  
In de tweede fase van Presto is de module voor facilitaire werkprocessen en services (in het al opgeleverde ERP-
pakket) geïmplementeerd. Het nieuw gestarte programma Verbetering BedrijfsvoeringsInformatie (VBI) vormde 
het overkoepelende programma waarbinnen het project Presto werd afgerond. Dit programma VBI  was 
noodzakelijk om de resultaten van Presto 1 te borgen, de bedrijfsvoering en de organisatie verder te 
professionaliseren, de vruchten te plukken van de invoering van het ERP-systeem en de randvoorwaarden voor 
een optimaal profijt van de invoering van het ERP-systeem te vervullen.  
 
De volgende onderdelen vielen onder het programma Verbetering Bedrijfsvoeringsinformatie: 
 
1). Presto 2, de module voor facilitaire werkprocessen en services 
Voor de keuze van de volgende module voor het ERP systeem was leidend welke module als eerste (of de 
meeste) toegevoegde waarde voor de organisatie heeft. Er zijn hiervoor twee modules in beeld geweest; die voor 
HR en die voor Facilitair. Voor deze beide modules is begin 2016 gestart met een verkenning van de 
haalbaarheid en de wenselijkheid (voor- en nadelen) van de implementatie als volgende module. Op basis van de 
gemaakte analyse is gekozen voor de ERP-module voor facilitaire werkprocessen en services.   
 
De module voor facilitaire werkprocessen en services is in het derde en vierde kwartaal van 2016 en het eerste 
en tweede kwartaal van 2017 geïmplementeerd en op 14 juni 2017 live gegaan. Na een maand nazorg en 
gebruikersondersteuning is de module in juli 2017 door de lijnorganisatie in beheer genomen en is decharge 
verleend aan de projectorganisatie. 
 
Het project Presto was na de implementatie van deze laatste module afgerond. Ten aanzien van de binnen het 
project Presto opgeleverde ERP pakket (en dan specifiek tav de meest recent geïmplementeerde module voor 
facilitaire werkprocessen en services) heeft zich hierna echter een negatieve ontwikkeling voorgedaan. Na slechts 
enkele maanden gedraaid te hebben, is de leverancier van de module voor facilitaire werkprocessen en services 
namelijk failliet gegaan. Dit faillissement leidt tot beperkte ondersteuning, waardoor een aantal geconstateerde 
issues in deze nieuwe module niet binnen een acceptabele tijd kunnen worden opgelost. Door het faillissement 
van de leverancier (zijnde een onderaannemer en niet onze hoofdaannemer in dit traject) is bovendien de 
toekomstige ondersteuning en de noodzakelijke doorontwikkeling van de module voor facilitaire werkprocessen 
en services uiterst onzeker geworden.  
 
Er zijn en worden passende maatregelen getroffen om met het faillissement van de leverancier om te gaan. Zo is 
besloten om tijdelijk terug te gaan naar het oude systeem Planon en de geïmplementeerde module niet langer te 
gebruiken. Omdat deze situatie nog in ontwikkeling is, wordt hierover pas op een later moment een definitief 
besluit genomen. 
 
2).  Opstellen ProjectStartArchitectuur en informatiemodel 
Als gevolg van de invoering van een ERP-systeem is het applicatielandschap van de bedrijfsvoering systemen 
van de PU gewijzigd. In het project Start Architectuur en informatiemodel zijn de Architectuur en het 
informatiemodel aan de nieuwe situatie aangepast. De Project Start Architectuur is in juni 2016 opgeleverd.   
 
3).  Informatieveiligheid 
Het informatieveiligheidsbeleid van de Provincie Utrecht is aangepast aan de nieuwe wetgeving (Meldplicht 
datalekken) en dit vormt het kader voor alle systemen en processen. Het project Informatieveiligheid betrof de 
uitwerking hiervan voor de nog te implementeren modules van het ERP-systeem en het maken van afspraken 
met de leveranciers conform de nieuwe Wet Datalekken. De afspraken met de leveranciers zijn uitgewerkt en 
formeel vastgelegd middels de ondertekening van de bewerkersovereenkomst.  
 
4).  Ontwikkelen datamodel en geïntegreerde managementrapportages 
In het programma StuurAs (dat is gestart om de P&C cyclus verder te ontwikkelen en te innoveren) is de 
managementinformatie die nodig is om de managementcyclus te faciliteren in beeld gebracht. In het deelproject 
Verbeteren Stuurinformatie is de basisset rapportages vastgesteld en in het deelproject “Digitaal dashboard 
managementinformatie”  is een advies voor de inrichting van de digitale dashboards opgeleverd. In een parallel 
spoor zijn verder de rapportagebehoeften van de financiële medewerkers en de businesscontrollers voor de 
dagelijkse operationele werkzaamheden geïnventariseerd. Op basis van de verzamelde informatie zijn de 
Functioneel Ontwerpen voor de te genereren rapportages gemaakt.  
Voor wat betreft de keuze voor een rapportagetool is in de periode van augustus 2016 tot en met december 2016 
een aantal BI-tools onderzocht, om vast te stellen welke pakketten aan de functionele eisen van de PU voldoen. 
Vervolgens is nader onderzoek verricht naar de kosten en zijn referenties ingewonnen bij andere gebruikers. De 
aanbesteding volgt.  
 
 
 



 

  

 

5).  Harmoniseren processen projectmanagement 
Onderzocht is of ook andere aspecten van projectsturing ondergebracht kunnen worden in het ERP-systeem. 
Denk hierbij aan de Doelenboom en de resource-planning. Het onderzoek is door de opdrachtgever toegespitst 
op het gebruik van de projecten module van Presto. Het onderzoek is afgerond en er zijn afspraken gemaakt over 
het gebruik van de projectenmodule. 
 
6).  Uitfaseren bestaande systemen 
Presto vervangt een aantal bedrijfsvoeringsystemen. Het project uitfaseren bestaande systemen richt zich op de 
administratieve en technische uitfasering van de oude systemen.  
 
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 worden 
gehouden met meerdere belanghebbenden. In maart 2017 is het document Inrichting Functioneel beheer SAP 
opgeleverd. In dit document zijn de principes uitgewerkt op grond waarvan een efficiëntere interne functionele 
beheerorganisatie gerealiseerd kan worden. Met de oplevering van het adviesrapport is decharge verleend aan 
het project. De implementatie hiervan is overgedragen aan de lijn 
 
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 nieuwe modules kunnen worden ingezet.  
 
In het kader van dit project is een analyse van HR processen en systemen gemaakt en is samen met de 
leverancier van het ERP-systeem een FIT/GAP-analyse gemaakt. Op basis hiervan is een businesscase 
opgesteld voor een ERP oplossing voor HR. Op basis van deze businesscase en de uitgewerkte criteria voor de 
‘ERP tenzij …’ lijn volgt nu nog de besluitvorming.   
 
 
Programma afgesloten   
De projecten van het Programma VBI zijn afgesloten en de restacties zijn in de lijn belegd. Net als het project 
Presto is het overkoepelende programma VBI per 1 juli 2017 afgesloten. 
 
 
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 

Voor het programma VBI (inclusief het project Presto 2) was € 2,370 mln begroot.  
 
Middels de Kadernota 2016 heeft u budget beschikbaar gesteld voor het programma VBI te dekken uit de 
algemene middelen ad (€ 1,5 mln) en uit het verwachte restantbudget Presto 1 (€ 0,37 mln), samen € 1,87 mln. 
Voor het resterende bedrag ad € 0,5 mln moest dekking binnen de begroting gevonden worden.    
 
De realisatie voor het programma VBI is ultimo september 2017 uitgekomen op € 1,35 mln. (verdeeld over € 0,82 
mln voor 2016 en € 0,53 mln voor 2017). Er lopen nog kosten door zoals de kosten voor de rapportagetool en 
kosten voor de beheerorganisatie. De verwachting is dat alle kosten hiermee ruim binnen het beschikbaar 
gestelde budget blijven. 
 
Gelet op de nog doorlopende kosten vindt de eindverantwoording over de totaalrealisatie plaats in de 
jaarrekening 2017. 

 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

In juli 2017 is de module voor facilitaire werkprocessen en services live gegaan. Het project Presto is na de 
implementatie van de laatste module afgerond. Zoals hiervoor is aangegeven, heeft zicht ten aanzien van de 
binnen het project Presto opgeleverde ERP pakket (en dan specifiek tav de meest recent geïmplementeerde 
module voor facilitaire werkprocessen en services) hierna echter een negatieve ontwikkeling voorgedaan. Na 
slechts enkele maanden gedraaid te hebben, is de leverancier van de module voor facilitaire werkprocessen en 
services namelijk failliet gegaan. Dit faillissement leidt tot beperkte ondersteuning, waardoor een aantal 
geconstateerde issues in deze nieuwe module niet binnen een acceptabele tijd kunnen worden opgelost. Door 



 

  

 

het faillissement van de leverancier (zijnde een onderaannemer en niet onze hoofdaannemer in dit traject) is 
bovendien de toekomstige ondersteuning en de noodzakelijke doorontwikkeling van de module voor facilitaire 
werkprocessen en services uiterst onzeker geworden. Enkele maanden na de livegang van de laatste module is 
de leverancier van de module voor facilitaire werkprocessen en services echter failliet gegaan. Er zijn en worden 
passende maatregelen getroffen om hier mee om te gaan. Er is daarom besloten om tijdelijk terug te gaan naar 
het oude systeem Planon en de geïmplementeerde module niet langer te gebruiken. Omdat deze situatie nog in 
ontwikkeling is, wordt hierover pas op een later moment een definitief besluit genomen. 
 
In het project Presto is een ERP basis gelegd die ook voor andere processen/systemen binnen de bedrijfsvoering 
benut kan worden. Voor de andere bedrijfsvoeringssystemen kan een overgang naar het ERP-systeem 
overwogen worden. Zoals in het GS-stuk van 31 mei 2016 al is aangegeven, wordt om deze basis optimaal te 
benutten na de afronding van het project Presto uitgegaan van de lijn “opnemen in de ERP-oplossing, tenzij …”.  
Standaard wordt eerst een businesscase gemaakt en wordt op basis van de inmiddels nader uitgewerkte criteria 
voor de lijn “opnemen in de ERP-oplossing, tenzij …” vervolgens een afgewogen oordeel geveld.   
 
In het laatste kwartaal van 2017 wordt een brede evaluatie gehouden. Voornaamste doel van deze evaluatie is 
enerzijds vast te stellen of de ERP omgeving voldoet aan de gestelde eisen en anderzijds te beoordelen hoe de 
dienstverlening van de hoofdaannemer wordt ervaren en op te halen wat alle ‘lessons learned’ vanaf Presto 1 
zijn. De uitkomsten van deze evaluatie bepalen mede de verdere acties vanaf 2018 en zijn van invloed op de 
afwegingen mbt toekomstige uitbreidingen van de ERP omgeving met modules voor Assetmanagement en/of HR. 
 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


