ICT Implementatiemanagement
met oog voor mensen

QuickScan
Weet u al hoe u sneller inzicht krijgt in de
risico’s en valkuilen van uw ICT-implementaties?
Is uw ICT-systeem (straks) echt klaar voor ingebruikname?

Uit onderzoeken van Gartner / Ernst & Young en later Blue Bricks in Research blijkt dat slechts minder dan de
helft van de ICT-projecten achteraf succesvol zijn. Kortom, ruim de helft mislukt. De belangrijkste reden is dat
projecten niet aan de doelstellingen of verwachtingen voldoen.
Bij veel ICT-projecten ligt de focus vanaf het begin op techniek en dat blijft gedurende de implementatie. Wellicht
herkent u dit. Budgetoverschrijdingen van 10-50 procent zijn dan ook geen uitzonderingen. Bij een project van een
half miljoen loopt dit al gauw op naar een ton of twee.
ICT-implementaties zijn in de regel complex, waarbij veel partijen betrokken zijn met verschillende belangen. Dit
vraagt om een strakke regie. Een rol die door de organisatie niet altijd goed ingevuld kan worden. De focus ligt
namelijk op continuïteit van het huidige informatiesysteem en de verandering die het nieuwe systeem met zich
meebrengt.

Implementatie is een mensgericht transitie

Projecten gaan per definitie over veranderingen. In een implementatietraject komen techniek en stakeholders
samen. Succesvol implementeren van een informatiesysteem is dan ook vooral een mensgerichte transitie.

Binnen één dag deskundig inzicht in uw implementatietraject

Staat u aan de vooravond van een nieuw of gewijzigd informatiesysteem en wilt u dat de verandering succesvol
ingevoerd wordt? Binnen één dag voer ik in opdracht van u een implementatie Quickscan uit. Het resultaat is een
breed en helder inzicht in welke risico’s en valkuilen de implementatie met zich meebrengt en welke
verbeteringen aanbevelingswaardig zijn.
Als een logisch vervolg hierop help ik u zo nodig bij het opstellen van de implementatiestrategie en een goed
afgestemd implementatieplan. Eventueel verzorg ik voor u het volledige implementatiemanagement voor één of
meerdere projecten. Met een goed geregisseerd implementatietraject bespaart u al gauw tienduizenden euro’s.

Quick wins
Door vroegtijdig de grootste risico’s te managen en alle benodigde partijen actief te betrekken bij de
implementatie, zijn de belangrijkste obstakels weggenomen. De basis voor een meer gefundeerde en succesvolle
implementatie is hiermee gelegd.
Ook al hebt u het gevoel dat ICT-implementaties in uw organisatie goed verlopen, dan nog is het nuttig om een
Quickscan door mij te laten doen naar waar eventuele verbeteringen mogelijk zijn. Dit kan gegarandeerd uit. Het
zijn vaak kleine zaken die een cruciaal verschil maken.
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