
 

 

Succesvol implementeren van e-HRM  

Organisaties in Nederland zoeken naar mogelijkheden om op personele kosten te besparen en 

tegelijkertijd meer te investeren in de toegevoegde waarde van individuele medewerkers. Deze trend, 

die gesignaleerd wordt in het nieuwste HR Benchmark onderzoeki, hangt samen met de toenemende 

verzakelijking van HRM in Nederland. Daarbij worden ‘kosten en baten’ van HR steeds meer meetbaar 

gemaakt en in lijn gebracht met de organisatiestrategie. 

 

De top vijf prioriteiten van HR-managers: 

1. besparen van kosten (28%) 

2. opleiding & ontwikkeling (28%)  

3. strategische personeelsplanning (27%)  

4. duurzame inzetbaarheid (24%)  

5. flexibilisering van het personeelsbestand (20%).  

 

In lijn met de bovengenoemde prioriteiten, groeit bij directies en HR-managers de behoefte aan digitale 

ondersteuning op het gebied van HRM. De digitalisering richt zich zowel op kostenbesparing 

(administratieve processen) als op kwalitatieve ondersteuning van werving- en selectie, medewerker 

ontwikkeling, strategische personeelsplanning en ondersteuning van ‘het nieuwe werken’. Dit onder de 

verzamelnaam Electronic Human Resources Management, afgekort als e-HRM. Ook worden vaak de 

afkortingen ESS en MSS (Employee en Manager Self Service) genoemd.  

 

Kostenbesparing, kwaliteitsverhoging, 

gemak voor zowel de managers als de 

medewerkers, betere 

managementinformatie: e-HRM is een 

middel om dit te bereiken.  

 

De uitgevoerde business cases tonen de 

kostenbesparing en kwaliteitsverhoging 

keer op keer aan. Maar de werkelijkheid 

is weerbarstiger dan de business case. 

Voor veel organisaties verloopt de 

implementatie van e-HRM met vallen en 

opstaan. Implementaties duren vaak 

langer dan gepland en kosten meer. 

In deze 'white paper' zetten we onze ervaringen op een rij; welke valkuilen doen zich voor op de weg 

naar succes.  

 

Wij zijn betrokken geweest bij een groot aantal e-HRM selectie- en implementatietrajecten bij organisaties 

in uiteenlopende sectoren, zoals gemeenten, onderwijs, zorg, financiële en zakelijke dienstverleners. We 

willen onze opgedane ervaring graag delen. In deze white-paper belichten we de succesfactoren en 

valkuilen op weg naar een succesvolle invoering van e-HRM. De valkuilen komen niet overal voor, en ook 

niet overal in dezelfde mate. Maar er zijn duidelijk patronen waarneembaar bij e-HRM-implementaties. 

Indien na lezing van de valkuilen ontmoediging rest, dat hoeft niet, we sluiten af met tips.  

 

Zeven veel voorkomende valkuilen: 

1. Uitgangspunten, kosten/baten en fasering zijn vooraf niet helder 

2. E-HRM leveranciers beloven meer dan ze waarmaken 

3. Organisaties houden vast aan eigen regels en processen 

4. De aansturing van het project ligt soms te laag in de organisatie 

5. Onvoldoende aandacht voor de verandering van de functies binnen HR 

6. E-HRM maakt achterstallig onderhoud zichtbaar  

7. Geen rekening houden met de terugval van kwaliteit in dienstverlening in de startfase 

 

 

 



 

 

1. De uitgangspunten, kosten/baten en fasering zijn vooraf niet helder 

 

Startpunt bij elk project en dus ook van een e-HRM implementatie is het benoemen van uitgangspunten, 

het verkrijgen van inzicht in de kosten en baten en fasering van het project.  

 

Door het werken met faseringen en beslismomenten kan tussentijds worden geborgd dat het 

eindresultaat overeenkomt met de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever. Vaak wordt aan de 

hand van de business case besloten om wel of niet te starten en/of verder te gaan met een project. Een 

business case biedt een gestructureerd denkkader om antwoorden te geven op vragen over de 

effectiviteit en efficiëntie en hierin worden de kosten tegen de baten afgewogen. Als de 

uitgangspunten, de meerwaarde en de kosten en baten van e-HRM vooraf in beeld zijn gebracht, levert 

dat veel winst op tijdens de implementatie. Voor alle betrokkenen is dan helder wat de uitgangspunten 

zijn en wat beoogd wordt met de e-HRM implementatie. Discussies over het doel of de middelen tijdens 

de implementatie kunnen dan worden voorkomen.  

 

Het is bij de fasering belangrijk om de winst van de efficiëntere werkwijze niet te snel in te boeken en 

voldoende tijd en geld in te ruimen voor de implementatie fase. Bij veel implementaties zien we dat het 

ambitieniveau hoog is en dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de impact van de 

implementatie.  

 

 

2. E-HRM leveranciers beloven meer dan ze waarmaken 

 

Integrale HRM-oplossingen wordt geboden door een beperkt aantal leveranciers/pakketten zoals SAP, 

Peoplesoft/Oracle, ADP, Raet, AFAS, enz. Deze systemen kenmerken zich door ondersteuning van alle 

gebruikelijke HRM-processen, inclusief de salarisadministratie. Daarnaast zijn er specifieke pakketten die 

zich focussen op een specifiek deelproces, zoals werving- en selectie of prestatiemanagement.  

 

 

 

  



 

De ontwikkeling van medewerker- en manager selfservicemodules (ESS & MSS) heeft in de pakketten de 

afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Tegenover het voordeel van de integrale oplossing staat bij 

de geïntegreerde pakketten het nadeel van de beperkte functionaliteit en flexibiliteit. Dit is begrijpelijk 

vanuit de aard en complexiteit van de personeels- en salarispakketten, maar vaak wel anders dan de 

klant verwacht. Tegenover het voordeel van goed passende deeloplossing, staat het nadeel van 

meervoudige vastlegging van gegevens, en complexiteit van het applicatielandschap als besloten 

wordt tot koppelingen. 

 

Het vooraf formuleren van wensen en eisen, plus meenemen van ervaringen van huidige gebruikers zorgt 

voor een realistischer beeld en voorkomt teleurstelling. Vergeet hierbij niet om ook te kijken naar het ict-

landschap: met welke andere pakketten moet het nieuwe systeem informatie kunnen uitwisselen?  

Het ‘ideale’ pakket bestaat niet, het is belangrijk om te bepalen welke onderdelen voor de 

organisatiedoelstelling cruciaal zijn.  

 

 

3. Organisaties houden vast aan eigen regels en processen  

 

‘Onze organisatie heeft een specifiek beleid en uitvoeringspraktijk. De standaardoplossing past niet, dus 

wij willen maatwerk van de leverancier.’  

De vraag is daarbij: “Is onze organisatie echt wel uniek?” Is het cruciaal om onderscheidend te zijn, levert 

het concurrentienadeel op aan te sluiten bij de pakketstandaard?’  

Heel vaak is het antwoord op deze vragen ‘nee’. Is dat geval, dan is het aan te raden om zoveel 

mogelijk aan te sluiten bij de standaardmogelijkheden van het pakket. Al voelt dat als de omgekeerde 

weg (ict moet ons proces ondersteunen!), de kosten van bouw en onderhoud van maatwerk zorgen voor 

lange doorlooptijden bij de inrichting van het pakket. En ook onderhoud wordt duur en complex. Bij 

iedere release van de leverancier zal opnieuw bekeken moeten worden wat de impact is op  het 

maatwerk. 

Is het antwoord ‘ja’, neem dit dan als eis mee bij de aanbesteding en maak heldere afspraken het 

onderhoud van dit maatwerk. 

Het vasthouden aan eigen, unieke maar vaak ook ouderwetse regels en processen vermindert ook de 

mogelijkheden van e-HRM. Als een medewerker niet zelfstandig, zonder controle vanuit de HR afdeling, 

zijn adres mag wijzigen daalt de efficiency en het positieve effect van self-service. Uniek zijn kost geld!! 

 

 

4. De aansturing van de e-HRM implementatie ligt soms te laag in de organisatie 

 

Het personeels- en salarispakket is 

meestal de verantwoordelijkheid van de 

personeels- en salarisadministratie. Er 

wordt soms voor gekozen om ook de 

aansturing van de e-HRM implementatie 

daar te beleggen. Uit de bovenstaande 

knelpunten blijkt dat er tijdens het 

project vaak wijziging van beleid, 

regelgeving en onderlinge afspraken 

noodzakelijk is en aansturing van het 

management. Als de projectleiding te 

laag in de organisatie is belegd, is er te 

weinig mogelijkheid om te sturen op 

deze onderdelen. Dit belemmert het succesvol implementeren. 

 

 

  



 

5. Onvoldoende aandacht voor de veranderende functies binnen HR 

 

De processen kunnen nog zo goed zijn bedacht en opgeschreven, zonder acceptatie door de HRM-

medewerkers blijft het roeien tegen de stroom in. Draagvlak en benutten van kennis is een belangrijke 

reden om procesverbeteringen met medewerkers samen te doen. Medewerkers beschikken over veel 

kennis van de regelgeving en de huidige uitvoering. Een goede aanpak heeft altijd een bepaalde mate 

van “bottom up” en “top down”. Het management stelt de kaders, zodat alle medewerkers weten wat 

de doelen zijn en welke randvoorwaarden worden gesteld. Het gezamenlijk ontwerpen van deels nieuwe 

processen kost iets meer tijd, maar dit wordt royaal terugverdiend door de snellere adoptie van de 

nieuwe werkwijze. 

 

 

 

6. E-hrm maakt achterstallig onderhoud zichtbaar  

 

Door e-HRM wordt informatie zichtbaar die vroeger alleen toegankelijk was voor HR. Een goed voorbeeld 

hiervan is de digitalisering van de personeelsdossiers. Maar bijvoorbeeld ook de functie of de plek in de 

organisatie blijkt in de praktijk soms af te wijken van de registratie in het systeem. Als de administratie niet 

op orde is, zal dat voor extra tumult zorgen bij de implementatie van e-HRM. Afhankelijk van de mate 

waarin de basis op orde is, moet hiermee rekening gehouden worden in de communicatie, de 

doorlooptijd en de in te zetten capaciteit voorafgaand of tijdens de implementatie. E-hrm is niet de 

oorzaak van deze problemen, maar maakt ze wel zichtbaar. 

Door e-HRM kunnen de medewerker en manager ook zelf zien wat er geregistreerd is. Vaak kan een 

medewerker of manager zelf de correctie doorvoeren.  

 

 

7. Geen rekening houden met de terugval van kwaliteit in de startfase 

 

E-HRM wordt vaak 

gepresenteerd als een prachtige 

oplossing, met enorme voordelen. 

Dit is ook waar. Vaak wordt 

vergeten er bij te vertellen dat 

het bereiken van de voordelen 

tijd kost. Het pakket kent 

kinderziektes, de gegevens 

zijn niet op orde, HR moet wennen aan 

haar nieuwe rol, managers 

moeten wennen aan de nieuwe 

werkzaamheden, 

medewerkers maken fouten bij de invoer…. De curves in bovenstaand figuur schetsen de verschillende 

paden in de tijd van de klant, de medewerker en het management. In het begin neemt de 

klantverwachting vaak toe, en nemen de opbrengsten, de kwaliteit en de klant- en 

medewerkertevredenheid af. Het is de kunst om de duur en diepte van deze dip te beperken. En je te 

realiseren dat ‘de dip’ erbij hoort. 

 

 

  



 

Kritieke succesfactoren bij invoering van e-HRM en TIPS: 

 

Organisatieveranderingen gaan met vallen en opstaan. Voor de start van verandertrajecten besteden 

wij daarom op drie niveaus aandacht aan de reis: de vuurtoren (visie en inhoud), de vaarroute 

(projectmanagement en planning) en de ervaringen onderweg en het effect van de reis op de reizigers 

(de verandering). Als de valkuilen bekend zijn, dan is de implementatie eenvoudiger.  

 

Onze ervaring is dat medewerkers selfservice vaak als een vooruitgang ervaren die past bij een moderne 

bedrijfsvoering. Voor managers ligt dat genuanceerder. Sommige managers zijn blij met het inzicht, de 

informatie en de sturingsmogelijkheden. Andere managers treuren om het verlies van de oude werkwijze. 

Door e-HRM wordt afwijking van regels en processen inzichtelijker. Voor de individuele manager wordt 

deze afnemende regelvrijheid soms als ‘star’ ervaren. Efficiency en maatwerk zijn vaak keerzijden van 

dezelfde medaille. 

 

Een aantal oplossingen hebben we uitgewerkt in producten, die we met plezier gebruiken bij onze 

implementaties. De belangrijkste tips voor het behalen van resultaat op een rijtje: 

 

1. Zet e-HRM in ter ondersteuning van uw organisatiedoelstellingen en HR ambities, Beschrijf wat je 

precies wilt hebben en bereiken. Zorg dat e-HRM een bijdrage levert aan de HR beleid/visie 

(product: de vuurtoren). 

2. Rechtvaardig het gebruik van e-HRM door het 

opstellen van een business case in zowel kwantitatief 

als kwalitatief opzicht met alle relevante stakeholders 

(product: het vaargeld) 

3. Maak een plan van aanpak met heldere fasering en 

projectmanagement. Deel het project op in fasen ten 

behoeve van beheersbaarheid en de mogelijkheid 

om bij te sturen. (product: de vaarroute) 

4. Kies voor het participatief (her)ontwerpen van 

processen, met betrokkenheid HR en managers, op 

basis van vooraf bepaalde ontwerpprincipes. Durf afstand te nemen van bestaand beleid, oude 

gewoontes en werkwijzen. Sluit zoveel mogelijk aan bij de pakketstandaard. Schaf controle op 

controle af. (product: 10 gouden regels; Benut hierbij ook de kracht van spel en simulatie). 

5. Investeer bij de pakketkeuze in het gezamenlijk formuleren van heldere wensen- en eisen en laat u 

goed informeren over de (on)mogelijkheden van e-HRM systemen. Betrek bij de aanbesteding ook 

het oordeel van andere organisaties referenties en vraag de leverancier om een ‘proof of concept’. 

(product: standaard overzicht wensen- en eisen) 

6. ls gevolg van e-HRM verandert de HR-organisatie. De HR-administrateurs krijgen complexere taken, 

de HR-adviseurs gaan minder uitvoerend werk doen, en krijgen tijd voor hun rol als business partner. 

Zet deze wijziging van taken en gedrag tijdig in, en zorg voor de juiste mens op de juiste plek, zodat 

overdracht van het ‘project e-HRM’ naar beheer kan plaatsvinden. (ervaring: kennis van 

verandertrajecten) 

7. Besteed aandacht aan de gedragsverandering bij managers. Geef hierbij de HR-adviseurs een 

belangrijke rol. Betrek een aantal ‘smaakmakende’ managers bij het procesontwerp. Het is belangrijk 

dat de directie –ook bij kinderziektes in het begin- blijft staan achter de ingezette koers.  

8. Bouw voldoende tijd en reserveer budget voor het oplossen van kinderziektes, het op orde brengen 

van de administratie. Beloof voor de eerste fase geen gouden bergen en houd koers. Houd de focus 

op de doelstellingen, ook in de periode na implementatie. 

 

 

 

 

  



 

We hopen dat deze valkuilen en tips organisaties kunnen helpen bij het succesvol implementeren van e-

HRM, een cruciale ontwikkeling in HR-land. We willen graag onze kennis en ervaring delen. Bel of mail ons 

gerust voor een kennismakingsgesprek. 

 

 

Bonte Bij 

 

We zijn in verschillende rollen, en vanuit verschillende organisaties betrokken geweest bij onder meer: 

 de pakketselectie of e-HRM implementaties van de rijksoverheid (P-net) 

 provincie Utrecht 

 supermarktketen C1000/Jumbo 

 ziekenhuis UMC Radboud 

 gemeente Amsterdam 

 gemeente Zoetermeer 

 gemeente Arnhem 

 SP71 (shared service center omgeving gemeente Leiden) 

 N4-gemeenten (4 samenwerkende gemeenten omgeving Gouda) 

 gemeentelijke samenwerking (7 gemeenten omgeving Leudsen) 

 business case SSC HRM Rijksoverheid 

  implementatie verandertraject en vorming P-direkt 

 business case e-HRM UVIT, ontwikkeling talent- en leiderschap portal voor Philips 

 ontwikkeling digitale ontwikkeltoolkit voor Rabobank 

 selectie en implementatie voor METRIUM. 

 

Anja Bakker, anjabakker@bontebij.nl, 06-19412495 

Pauline Huizenga, paulienhuizenga@bontebij.nl, 06-22694474 

Hans van der Velden, hansvandervelden@bontebij.nl, 06-49846098 

 

 

Onze werkwijze en methodiek  

 

De vuurtoren 

De “Vuurtoren” is bedoeld als visie document en aanzet om gezamenlijk te komen met een gedragen 

toekomstbeeld voor de betreffende organisatie. Het beschrijft in hoofdlijnen de toekomstige situatie 

m.b.t. effectieve en efficiënte HR-organisatie  

 

Het vaargeld 

Een maatgemaakte business case, de financiële onderbouwing van kosten en baten. 

 

De vaarroute 

Dit is het plan van aanpak voor de aanschaf en implementatie van het HR-systeem. Dit document 

beschrijft de projectorganisatie, het projectmanagement en geeft een gedetailleerde planning.  

 

Vaarcoördinaten 

Het document met de Programma van Eisen en Wensen, te gebruiken bij een aanbesteding 

 

De veilige haven 

Wij beschikken over uitgebreide kennis en ervaring van e-HRM implementaties en de weerbarstigheid van 

de verandertrajecten. Wij begeleiden organisaties door het gehele proces van aanschaf, systeem 

implementatie alsook het zorg dragen dat HR, management en medewerkers er ook echt mee kunnen 

werken.  

 

Het kompas:10 gouden regels bij procesontwerp  

Het helpt bij het herontwerpen van de processen als er een helder kader is vastgesteld. Deze 10 gouden 

regels kunnen hierbij het kompas vormen, waarop de verschillende werkgroepen varen.  
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