
GIDS

Hoe kiest u het juiste ERP 
systeem en -partner?
Deze gids helpt u in 8 stappen met het vinden van de 
juiste ERP-partner tussen het overweldigende aanbod

https://dynamics365providers.nl/?utm_source=gids&utm_medium=direct&utm_campaign=hoe-kiest-u-juist-erp-systeem-en-partner


1

Het ERP-systeem is het kloppende hart van de meeste moderne bedrijven. Het is de 
centrale plek waar u al uw administratieve, logistieke en financiële bedrijfsprocessen 
onderbrengt en op een geautomatiseerde manier afhandelt. Een ERP is idealiter ook 
geïntegreerd met andere belangrijke onderdelen van uw IT-omgeving. Zo wordt het 
makkelijker om bedrijfsprocessen van A tot Z te stroomlijnen. 

Goede ERP-software zorgt onder meer voor:
 ■ meer grip op en een betere beheersing van bedrijfsprocessen;
 ■ kortere doorlooptijden van orders;
 ■ meer klantgerichtheid en een betere service;
 ■ lagere voorraadkosten.

Tegelijkertijd is het vinden en selecteren van het ideale ERP-pakket voor uw 
organisatie een behoorlijke uitdaging. ‘One size fits all’ is een model dat niet opgaat 
in de wereld van ERP-systemen. Een retailer zal heel andere eisen aan zijn ERP 
stellen dan een groothandel. En een ziekenhuis of school kampt weer met compleet 
andere uitdagingen dan een commerciële onderneming. Wat betreft schaalbaarheid, 
complexiteit en functionaliteit moet een ERP-systeem helemaal afgestemd zijn op de 
unieke behoeften van een specifieke branche of organisatie.

Omdat het ERP-landschap momenteel dichtbevolkt is, is het vinden van het juiste 
pakket niet altijd eenvoudig. De oplossing? Een goede ERP-partner die de branche- en 
bedrijfsspecifieke functionaliteiten en mogelijkheden kan leveren die u nodig heeft. 
In dit artikel laten we aan de hand van een handig stappenplan zien hoe u tussen het 
overweldigende aanbod de juiste ERP-partner vindt.
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Als de juiste match nog ontbreekt…
Kiezen voor een ERP-systeem en -partner houdt veel meer in dan het inkopen van 
een dienstenpakket. Het is een beslissing die uw business direct raakt en grotendeels 
bepaalt hoe efficiënt u bedrijfsprocessen kunt inrichten. Een organisatie die nog niet 
de juiste match met een ERP-partner heeft, loopt in de praktijk dan ook tegen allerlei 
praktische problemen aan.

Denk bijvoorbeeld aan het anticiperen op toekomstige marktontwikkelingen en 
veranderende klantbehoeften. Als een ERP-systeem te generiek is en u het niet kunt 
aanpassen aan branchespecifieke uitdagingen, verliest u al snel de aansluiting met 
digitaal beter onderlegde concurrenten. 

Het correct implementeren en managen van een ERP-systeem is alleen mogelijk als 
er sprake is van een duidelijke rolverdeling. Welke activiteiten zijn voor uw rekening 
en welke taken horen thuis op het bord van de ERP-partner? Als een ERP-partner hier 
in een vroegtijdig stadium (dus voor de ingebruikname van een systeem en het liefst 
zelfs voor de budgettering van het implementatietraject) geen duidelijke afspraken 
over maakt, loopt u het risico dat kernfunctionaliteiten van een ERP-oplossing niet uit 
de verf komen. Bovendien zijn slecht vastgelegde afspraken een ideale basis voor het 
grote vingerwijzen dat een verstarrende werking heeft op organisaties. 

Ook de support is een belangrijk aandachtspunt. Als het op dit punt fout loopt, blijft u 
achter met een hoop problemen en ongemakken. Is de ERP-partner om de haverklap 
onbereikbaar? Duurt het dagen voordat een ingeschoten ticket is opgelost? En denkt 
de ERP-partner niet na over verbeteringen van het ERP-systeem of het toevoegen van 
branchespecifieke oplossingen die de processen en dienstverlening van een bedrijf 
naar een hoger niveau tillen? Dan verliest een organisatie al gauw een berg geld en 
veel productieve uren. 
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De juiste ERP-partner kiezen in 8 stappen
Gelukkig zijn er manieren om het bovenstaande scenario te voorkomen. Goed en 
stapsgewijs onderzoek is het geheim achter het vinden van de ideale match. Doe uw 
voordeel met de volgende stappen voor het kiezen van de juiste ERP-partner voor uw 
organisatie.

1. Breng uw eisen, wensen en 
behoeften in kaart 
Het maken van een beredeneerde ERP-
partnerkeuze begint met introspectie. 
Breng in kaart aan welke generieke 
en branche- of organisatiespecifieke 
functionaliteiten u behoefte heeft. 
Het helpt vaak als managers en 
beleidsmakers hiervoor hun oor te luister 
leggen bij de eindgebruikers. Dit zijn 
immers de mensen die met de software 
moeten werken. Hieruit kunt u een 
concrete shortlist met functionaliteiten 
destilleren die u voorlegt aan kandidaat-
partners. Zorg er wel voor dat u de 
absolute ‘must-haves’ (bedrijfskritische 
features) prioriteert.

2. Kijk naar ervaring binnen uw 
branche 
Omdat het bouwen en implementeren 
van een ERP-systeem bestaat uit 
meerdere onderdelen, verdient het 
aanbeveling om te checken of uw 
beoogde partner ervaring heeft met uw 
core business. Een goede partner kent uw 
sector en weet welke trends, uitdagingen 
en problemen er spelen. Een regionale 
scholengemeenschap is waarschijnlijk in 
betere handen bij een ERP-partner die 
het onderwijs door en door kent dan bij 
een partij die vrijwel uitsluitend werkt 
met commerciële corporates.

3. Wat is de werkwijze?
De werkwijze van een ERP-partner is ook 
een belangrijk onderdeel van een goede 
match. Levert de partner een toegewijd 
team dat bestaat uit vaste mensen? 
Wat is de grootte van zo’n team? Welke 
skills en mate van ervaring hebben de 
ontwikkelaars en consultants die werken 
aan uw ERP-systeem?

Een goede partner kent uw 
sector en weet welke trends, 
uitdagingen en problemen er 
spelen.
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4. Welke techniek gebruiken ze?
Kijk ook scherp naar de technologie die 
een mogelijke ERP-partner gebruikt. 
Gebruikt de partij toekomstbestendige 
technologie die uw organisatie in 
staat stelt om makkelijk mee te 
bewegen met de markt en nieuwe 
klant- of gebruikersbehoeften? Of 
zijn de geleverde ERP-systemen niet 
flexibel en amper schaalbaar? Dit soort 
vragen helpen u helder te krijgen of de 
samenwerking op de lange termijn zinvol 
is.

5. Kijk ook naar aanvullende 
diensten  
Kijk naar het complete dienstenpakket 
van potentiële partners. Wat doen zij nog 
meer behalve het implementeren van 
ERP-oplossingen? Kunnen zij ook helpen 
met het uittekenen en toepassen van een 
digitale transformatiestrategie? Verkopen 
zij alleen oplossingen van derde partijen 
of leveren ze ook maatwerk? En hebben 
zij een interne supportafdeling die 
makkelijk bereikbaar is? Dit zijn allemaal 
vragen die u meer vertellen over het 
totaalplaatje dat een ERP-partner levert.

6. Check de reputatie en 
credentials van ERP-aanbieders
Een ERP-systeem is een kostbare 
langetermijninvestering. Het is dus 
belangrijk dat uw beoogde ERP-
partner een betrouwbare partij is. Kijk 
daarom kritisch naar de reputatie en 
referenties van beoogde kandidaten. 
Met welke organisaties hebben ze in 
het verleden al samengewerkt? Wat 
zeggen testimonials en onafhankelijke 
reviews op het internet? Met welke 
leveranciers en partners werken ze 
samen? Welke certificeringen (denk 
bijvoorbeeld aan Microsoft Gold-
partners) hebben ze? Hebben ze in het 

verleden misschien prijzen binnen hun 
vakgebied gewonnen? En beschikken 
ze over sterke supportteams en interne 
trainingstrajecten?

7. Matchen de bedrijfsculturen?
Veel bedrijven kijken bij het kiezen 
van een ERP-partner alleen naar 
‘harde’ aspecten als techniek en 
datamanagement. Maar ook een 
‘zachte’ factor als bedrijfscultuur kan een 
samenwerking maken of breken. Als u 
een platte en open organisatiecultuur 
heeft, is het niet verstandig om uw oog 
te laten vallen op een ERP-partner die er 
juist een sterk hiërarchische en gesloten 
bedrijfscultuur op nahoudt. Hetzelfde 
geldt voor innovatie. Is de beoogde ERP-
partner in staat om uw innovatietempo te 
volgen?

8. Eis duidelijkheid op het gebied 
van tijd, resources en kosten
Omdat het in gebruik nemen van een 
(nieuw) ERP-systeem een duur en 
intens project is, is het belangrijk dat 
een partner u inzicht kan geven in de 
tijd, resources en kosten die met de 
operatie gemoeid zijn. Zijn de plannen 
van een partner goed gedocumenteerd? 
Worden ze goed gecommuniceerd? Is er 
duidelijkheid over eventuele disrupties 
of tijdelijke onbeschikbaarheid van 
andere IT-onderdelen gedurende de 
implementatiefase van het nieuwe 
ERP-systeem? Dit zijn belangrijke 
vragen die een goede ERP-partner kan 
beantwoorden.

Maar ook een ‘zachte’ factor 
als bedrijfscultuur kan een 
samenwerking maken of breken. 
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Zo kiest u de beste partner aan het eind 
van het selectieproces
De bovenstaande stappen hebben als het goed is hetzelfde effect als zware 
beklimmingen of kasseistroken in een wielerkoers: er blijft een select groepje 
topkandidaten over. Maar hoe kiest u nu de meest geschikte ERP-partner uit dit 
elitegezelschap? Ook voor het maken van deze finale keuze zijn een aantal goede 
criteria beschikbaar.

Bruikbaarheid en functionaliteit
Kijk allereerst naar de techniek. Welke overgebleven partij levert de flexibelste en 
functioneelste applicaties en platformen? Welke oplossing sluit qua look en feel het 
beste aan op uw organisatie en de wensen van de gebruikers? Beschikt het systeem 
over goede API’s die zorgen voor een naadloze communicatie en integratie met 
andere applicaties en systemen binnen uw IT-landschap? Gebruiksvriendelijkheid 
en compatibiliteit met de rest van uw IT-ecosysteem zijn uiteindelijk de belangrijkste 
criteria waar een modern ERP-systeem aan moet voldoen.

Kosten
Hoewel het zelden verstandig is om alleen te sturen op kosten, speelt het prijskaartje 
dat aan een ERP-systeem hangt natuurlijk wel een rol. Kijk bij dit criterium onder meer 
naar de implementatie- en onderhoudskosten, maar ook naar de uitgaven die u moet 
doen om in de toekomst wijzigingen aan te brengen in het ERP-systeem.

Mate van ondersteuning
In de laatste fase van uw zoektocht heeft u waarschijnlijk al intensief contact gehad 
met de overgebleven kandidaten. In deze fase wordt vaak al duidelijk hoe het is gesteld 
met de mate van ondersteuning die u kunt verwachten. Denkt een partij proactief en 
enthousiast met u mee? Of moet het initiatief vooral van uw kant komen? Dit zegt 
vaak al heel veel over hoe een ERP-partner de rest van het traject aanpakt.

Laat uw gevoel spreken
Alleen vertrouwen op uw gevoel is niet verstandig. Maar het is wel een van de factoren 
die meeweegt. Als u van meet af aan al geen klik voelt, is het meestal niet verstandig 
om met een ERP-aanbieder in zee te gaan.
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Hoe helpt Dynamics365Providers?
Wij werken met een netwerk van partners die gespecialiseerd zijn in Microsoft 
Dynamics 365. Dankzij onze ervaring in het verbinden van bedrijven aan de juiste 
Dynamics partner, bieden wij toegang tot meer dan 70 gecertificeerde Dynamics 
365-partners en een volledig kosteloze partner introductieservice.

Staat u op het punt te investeren in bedrijfssoftware? En heeft u geen idee waar te 
beginnen? Of zoekt u begeleiding of hulp? Onze consultants geven deskundig advies 
over de meest voorkomende uitdagingen en helpen u bij het vinden van de beste 
dynamics partner voor een succesvolle implementatie.

In een aantal eenvoudige stappen kunnen wij u matchen met de beste Microsoft 
Dynamics 365 partner. Door gebruik te maken van onze dienst bespaart u tijd omdat 
wij ervoor zorgen dat u met de juiste partner aan tafel komt te zitten.

Stap 1: Neem contact met ons op (ongeveer 1 minuut).
Stap 2: Wij nemen contact op om uw wensen te bespreken (ongeveer 20 minuten).
Stap 3: Wij matchen u met de beste partner die past bij uw eisen en wensen.

Meer informatie
QBS Group is het grootste en snelst groeiende internationale netwerk van Microsoft 
Dynamics-partners. Bent u benieuwd naar wat wij als ERP-partner voor uw organisatie 
kunnen betekenen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op door het 
contactformulier op onze website in te vullen.

HELP MIJ HET JUISTE  
ERP-SYSTEEM TE VINDEN
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