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SPEER: ERP bij het
Ministerie van Defensie
Duwen tegen een touw

Inleiding
Op 3 december 2013 stuurde de Minister van Defensie,
J.A. Hennis -Plasschaert, een brief naar de Tweede Kamer over
de beëindiging. Deze brief ging vergezeld van de
Eindrapportage Programma SPEER - Terugblik op de invoering
van ERP bij Defensie. Hieronder volgen mijn observaties en
conclusies als expert op het gebied van complexe
veranderinitiatieven, met ruime ervaring binnen de publieke
sector en met diepgaande theoretische kennis van twee van de
in de rapportage aangehaalde methodieken: PRINCE2 en MSP.
Als consultant van het toenmalige CMG hoorde ik voor het
eerst van SPEER toen een consortium van CAP Gemini en CMG
gekozen werd als "regiepartner" voor SPEER. Hoewel ik nooit
betrokken was bij dit programma1 heb ik altijd interesse gehad,
de berichten in de pers gevolg en met regelmaat de openbare
voortgangsrapportages bekeken.

Nico Viergever
Website:
http://www.viergever.info
Email:
nico@viergever.info
Nico Viergever heeft ruim 20
jaar ervaring met het managen
van verandering en advisering
voor verbetering van
projectmanagement en
programma management.
Hij is een vooraanstaand

Kan een buitenstaander een relevante mening hebben over
PRINCE2® en MSP™ expert en
SPEER? Ik heb nauwelijks of geen relevante ervaring met het
trainer.
Ministerie van Defensie; ik heb dertig jaar geleden drie jaren als
Management, Advies, Coaching
ambtenaar gewerkt voor dit ministerie en in de afgelopen jaren
en Evaluatie.
enkele trainingen verzorgd. Hoewel brede ervaring met projecten met een ICT component, heb ik
nooit gewerkt aan een ERP implementatie. Toch ben ik zeer vaak in staat geweest om met beperkte
informatie en kennis een gedegen mening over projecten van diverse soorten en in diverse
omgevingen te vormen. Dit heeft te maken met een generieke kennis en scherp inzicht,
gecombineerd met grondige ervaring met diverse culturen, organisatietypes en een fundamenteel
begrip van de psychologie van klanten en leveranciers; niet toevallig het fundament van de PRINCE2
methodiek.

Tweede versie
Dit is versie 2 van mijn visie op SPEER. Nadat ik de eerste versie had gepubliceerd, kreeg ik de brief
van de Algemene Rekenkamer onder ogen. Deze brief en de reactie van de Minister van Defensie heb
ik in deze tweede versie verwerkt, zie pagina 16.

1

Ik noem SPEER een programma, in lijn met de Eindrapportage. Hiermee wil ik niet bevestigen dat SPEER echt een programma volgens
mijn definities was of dat het als zodanig had moeten worden opgezet.
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Algemeen
Voormalig Minister Hillen verklaarde ooit dat hij er naar streefde het programma SPEER zo snel
mogelijk zou afronden2. Maar het zou niet mooi worden volgens de heer Hillen. Deze openheid van
de minister was te waarderen en getuigde van realiteitszin. Van afstand was duidelijk te zien dat
SPEER een uiterst moeizaam programma was. Dat had diverse oorzaken. Allereerst was het een
programma van zeer grote omvang in een complexe organisatie. Het betrof een invoering van ERP
waarbij een aantal van 12.000 werkplekken werd genoemd. Daarnaast is het een publiek geheim dat
er binnen het ministerie sprake was van zeer sterke zuilen die onderling niet altijd even bereid waren
tot samenwerking.
Ook hebben ICT projecten, vooral binnen de overheid, een slechte reputatie. Berichten in de pers
over projecten die ernstig zijn ontspoord, komen met regelmaat voor. Binnen de ICT projecten zijn
het vooral ERP projecten, in het bijzonder SAP, die vaak ernstig ontsporen. Alle fundamentele
problemen die in deze projecten zijn aan te wijzen, zijn ook terug te vinden in de Eindrapportage.
Ook in de Eindrapportage is het duidelijk zichtbaar dat onvoldoende is geleerd van eerdere lessen.
Sterker nog: ook deze Eindrapportage zelf toont duidelijk aan dat er veel naar symptomen maar
nauwelijks naar de fundamentele problemen wordt gekeken. Ook toont de Eindrapportage aan dat
SPEER geprobeerd heeft het wiel uit te vinden en gebruik maakt van "common practices" die men ten
onrechte noemt als "Best Practices". Gezien het hoge aantal projecten dat onnodig in de problemen
komt, voldoen de "common practices" niet. Leren van eigen en andermans ervaringen zou moeten
helpen om ineffectieve "common practices" te vermijden maar de praktijk is weerbarstig; voor SPEER
en het Ministerie van Defensie maar helaas ook voor hun adviseurs. De eindrapportage van SPEER
gaat niet in op de fundamentele oorzaken maar duidt slechts symptomen.

De problemen met SPEER
Terecht wijst de Eindrapportage naar de cultuur binnen het Ministerie van Defensie en de aanwezige
verzuiling. Dit vormde inderdaad een zeer groot risico voor het programma. Het programma speelde
zich af binnen een zeer complexe organisatie en ook de omvang van het programma - men richtte
zich oorspronkelijk op 12.000 werkplekken - maakte dit initiatief zeer risicovol. Alleen al op deze
gronden was beheersing, niet alleen van tijd en budget, een zeer uitdagende opdracht. De
Eindrapportage stelt echter dan het ministerie het zichzelf moeilijker heeft gemaakt dan nodig was.
Daar ben ik het mee eens maar het Ministerie heeft het zichzelf nog moeilijker gemaakt dan de
Eindrapportage constateert. De Eindrapportage stelt symptomen aan de orde maar mist
fundamentele punten.

Doel of middel?
Hoewel de Defensieorganisatie bekend staat als een complexe, verzuilde organisatie en er sprake
was van een zeer groot programma, waren de problemen van SPEER zeker niet uniek. ERP/SAP
implementaties bij bedrijven als Coca Cola en Free Record Shop leverden vergelijkbare problemen

2

Ik heb de verklaring van Minister Hillen niet kunnen terugvinden en kon dus ook geen precies citaat reproduceren.
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op. Er zijn voorbeelden te over van bedrijven die na dit soort projecten in ernstige financiële
problemen zijn gekomen en zelfs failliet zijn gegaan. SPEER was dus in dit opzicht niet uniek3.
Het fundamentele probleem van IT projecten, en dus ook
van ERP projecten, is dat doel en middel worden verward.
Een organisatie wil geen software invoeren (middel) maar
de bedrijfsvoering verbeteren (doel). Maar zodra een
project het label krijgt van IT project, zal de focus zijn op
het middel en niet op het doel. Het gehele bedrijfsmodel
van Defensie zou niet moeten worden verSAPt (zie: kader)
maar SAP zou moeten worden werken volgens het
bedrijfsmodel van Defensie.

Bron:
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie
2010
32710 X 10 Verslag van een wetgevingsoverleg
Vergaderjaar 2010-2011
Nr. 10
Vastgesteld 4 augustus 2011
Minister Hillen:
Ik zou zeggen: je doet SPEER of je doet het niet.
Het is het "verSAPpen" van ons gehele
bedrijfsmodel.

De rol van de organisatievorm van de machinebureaucratie
Veel grote organisaties, vooral wanneer zij te maken hebben met geen of beperkte concurrentie,
passen het model van de machinebureaucratie toe. In essentie is het resultaat dat er verzuiling
ontstaat, vooral in gecentraliseerde stafafdelingen.
Bron:
VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN
Afdelingen worden intern gekeerd met primaire focus op
OVERLEG
hun eigen werkzaamheden en onvoldoende focus op het
Vastgesteld 27 mei 2013
grotere geheel. Men richt zich op efficiëntie en
Mevrouw Eijsink (PvdA): Voorzitter. Eigenlijk
compliance: het voldoen aan procedures. Men doet de
hebben we het niet over SPEER, want SPEER is
dingen goed en vraagt zich niet af of de goede dingen
maar een middel tot een doel. Wat was ook al weer
het doel met SPEER? Dat was:
worden gedaan. Stafafdelingen als de financiële afdeling,
de afdeling personeelszaken, de inkoopafdeling en de ICT
1. Eén enkele gecontroleerde bevoorradingslijn
naar een operatiegebied.
afdeling richten zich vanuit hun eigen perspectief op het
2. Altijd weten waar artikelen zich bevinden en in
welke conditie.
zo goed mogelijk doen van hun eigen taken en hun eigen
3. Eenduidige aansturing van eenheden. Dus eigen
doelen. Maar zij zijn niet langer (optimaal) ondersteunend
processen, procedures en systemen van de
krijgsmachtdelen vervallen. Dat is niet
aan de organisatie als geheel. Men richt zich op interne
onbelangrijk; daar kom ik op terug.
4. Verbeterd inzicht in de bedrijfsvoering van de
budgetten, kostenbesparing, efficiëntie en procedures.
Defensieonderdelen.
Hierdoor wordt de effectiviteit van de volledige
5. Eenduidige werkbeschrijvingen, artikelcodes en
omschrijvingen in SAP.
4
organisatie aangetast . Volledige focus op kosten,
6. Efficiëntere planning en snellere uitvoering van
het onderhoud.
efficiëntie, standaardisatie en compliance gaat ten koste
7. Strikte omgang met inkooporders, systematische
en volledige controle op betalingen.
van effectiviteit en leidt tot suboptimalisatie en gebrek
aan kwaliteit. Dit zal dan weer leiden tot hoge kosten voor
Dat is wat wij met SPEER gaan, willen en moeten
bereiken. SPEER is dus een instrumenteel ding.
onderhoud en reparatie van gebreken.
Wat betekent het als je dit boven de organisatie
gaat hangen?

Dit verschijnsel doet zich ook voor in IT projecten; het doel
van de organisatie wordt secondair aan het doel van het IT project en de doelen van de specialisten
binnen dat project. Van de organisatie wordt verwacht dat hun doelen worden aangepast aan het
middel. Dit is de belangrijkste reden voor mislukkende IT projecten en daarmee ook voor de
problemen van SPEER. IT projecten duwen tegen een touw en proberen daarmee degene die het
touw aan de andere kant vasthoudt, in beweging te krijgen.

3

Een voorbeeld van een falend IT project, deze keer bij de UWV, is te vinden op: http://www.nu.nl/economie/1717836/mislukt-ict-projectkost-uwv-miljoenen.html
4 Zie bijvoorbeeld in de Eindrapportage de voorbeelden van Aanbestedingen. Hiervan heeft SPEER veel last gehad.
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SPEER als zelfstandig programma; het begin van de problemen
De Eindrapportage vermeldt de reorganisatie SAMSON5 maar stelt SAMSON het voortraject van
SPEER was. Volgens de Eindrapportage "maakte ERP het mogelijk om organisatiebreed de processen
te standaardiseren en te integreren". In bovenstaande optiek had dit een onderdeel moeten zijn van
SAMSON en had ERP niet meer moeten zijn dan een deel van de operationele uitwerking van wat
SAMSON teweeg trachtte te brengen. De beslissing om SPEER als zelfstandig initiatief te zien, leidde
tot fundamentele problemen. SPEER had niet moeten worden gestart maar ERP had onderdeel
moeten zijn van SAMSON. ERP standaardiseert en integreert processen niet maar biedt slechts een
gestandaardiseerd en geïntegreerd stukje ICT aan bedrijfsprocessen.
De Eindrapportage stelt6: "De relatie tussen de reorganisatie (SAMSON, 2002 - 2005) en de
implementatie van ERP (...) kwam aanvankelijk niet van de grond. (...) Goed zicht op de bijdrage die
ERP kon leveren (...) ontbrak. Het programma en SAMSON werden niet in samenhang bestuurd".
Deze passage beschrijft de symptomen. De problemen werden veroorzaakt door een te beperkte
omvang van SAMSON en het zelfstandig opereren van SPEER. SPEER had onderdeel van SAMSON
moeten zijn en geen (zelfstandig) programma. SPEER was het paard dat achter de wagen was
gespannen.
Ook bij latere reorganisaties bleef SPEER zelfstandig. Veelzeggend waren in dit kader de volgende
citaten uit de Eindrapportage over de gevolgen van latere reorganisaties: "Besloten werd dat SPEER
de reorganisatie zou volgen en ondersteunen."7 en "de ondersteuning van reorganisaties krijgt
prioriteit boven nieuwbouw en migratie"8. Deze citaten tonen aan dat het geen vanzelfsprekendheid
was dat SPEER zich iets aantrok van ontwikkelingen op het departement. De citaten tonen aan dat
SPEER op een eiland stond.
En dan ook nog een ander klein eiland: PALS
Waar het onverstandig was om SPEER als zelfstandig programma te starten, was het bizar dat naast
SPEER een onafhankelijk project werd gestart waarvan SPEER volledig afhankelijk was: PALS9. Door
PALS als zelfstandig project op te zetten werden enorme afhankelijkheden gecreëerd tussen SPEER
en PALS die beide initiatieven niet konden managen. De risico's voor SPEER (en ook voor PALS)
namen hierdoor enorm toe.

Programmaorganisatie en opdrachtgeverschap
Mandaat
De Eindrapportage beschrijft verder10: "SPEER kwam mede daardoor in 2006 enigszins los te staan
van de lijnorganisatie. Dit leidde onder meer tot beperkte bereidheid om personeel met mandaat
aan het programma te leveren, een zoektocht naar bottom-up-acceptatie (...)". Gezien het
voorgaande was dit een volstrekt logisch en te verwachten effect. Maar dit duidt ook op een ander
gevolg. Het opdrachtgeverschap van SPEER was onvoldoende belegd en ingevuld. In een goed
georganiseerd programma zijn mensen en middelen beschikbaar en staan de belanghebbenden

5

Eindrapportage Pagina 12 e.v.
Eindrapportage Pagina 13
7 Eindrapportage Pagina 38
8 Eindrapportage Pagina 39
9 Eindrapportage Pagina 35
10 Eindrapportage Pagina 13
6
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voorop. Onder goed belegd en ingevuld opdrachtgeverschap zouden beschikbaarheid van
gemandateerde specialisten en acceptatie minder grote problemen zijn. De (gedelegeerd)
opdrachtgever heeft in dit geval immers zelf immers een toereikend mandaat en kan mensen en
middelen claimen. Ook hier is de zelfstandigheid van een ERP programma het achterliggende,
fundamentele probleem.
Organisatie
De Eindrapportage beschrijft hoe SPEER initieel was georganiseerd11. Er was sprake van een
Stuurgroep onder leiding van de Concerncontroller. Daarnaast werd een Regiegroep geïnstalleerd
onder leiding van de Chief Information Officer (CIO) belast met "de coördinatie, afstemming en
leiding over alle activiteiten van het programma: van het ontwerp tot en met de nazorg van de
implementatie". Dan was er ook nog een programmaorganisatie, "gevormd met 90
defensiemedewerkers, aangevuld met externen".
De Eindrapportage is op vele punten onduidelijk voor niet-ingewijden en roept dan vele vragen op.
Vooral op het gebied van rollen en verantwoordelijkheden wordt zorgvuldig vermeden om
duidelijkheid te verschaffen, waarschijnlijk om te vermijden dat de perceptie van persoonlijke
aanvallen ontstaat. Maar juist op het vlak van rollen en verantwoordelijkheden worden oorzaken van
problemen meestal het duidelijkst en ontstaan de meeste leerpunten. Daarmee mist de
Eindrapportage kansen.
Het is niet duidelijk of en waarom de Concerncontroller de aangewezen persoon is om de Stuurgroep
te leiden. Was de Concerncontroller ook operationeel eindverantwoordelijk voor de
organisatieonderdelen waar deze ERP implementatie opbrengsten en kosten zou realiseren?
Wanneer het antwoord op deze vraag ontkennend was, zou de Concerncontroller zich op geen
enkele wijze verantwoordelijk voelen voor de resultaten van SPEER (vooral na het programma) en
zou deze persoon een verkeerde keuze geweest zijn als voorzitter van de Stuurgroep. Overigens
wordt ook niet duidelijk wat de overige bezetting van Stuurgroep was en welke
verantwoordelijkheden de Stuurgroep had.
Of de keuze voor de Concerncontroller als voorzitter van de Stuurgroep een goede was of niet, het is
wel duidelijk dat het opdrachtgeverschap van SPEER niet naar behoren was ingevuld. Een goed
functionerende (voorzitter van de) Stuurgroep had de in deze rapportage beschreven problemen en
symptomen herkend en had in een zeer vroeg stadium ingegrepen: SPEER fundamenteel anders
aangepakt of het mandaat geweigerd.
Het is eenvoudiger om kritiek te hebben op de Regiegroep. Ook hier is niet duidelijk wat precies de
verantwoordelijkheden waren. Maar het is wel duidelijk dat de Regiegroep tactisch leiding gaf aan
het programma. Gezien de bezetting van de Regiegroep was er sprake van een fundamenteel
verkeerde bezetting die de eerder genoemde fundamentele problemen slechts versterkte. De
Regiegroep, onder leiding van de CIO en met verdere
"To a man with a hammer in his hand, the whole
invulling door een consortium van CAP Gemini en
world looks like a nail."
LogicaCMG, bestond uitsluitend uit personen die zich
vanuit hun specialismen en vanuit hun eigen belangen zouden richten op het middel IT en niet op het
doel en de belangen van de Defensieorganisatie als geheel. Zij zijn alle IT leveranciers (de CIO is een
11
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interne leverancier) voor wie vanuit hun perspectief IT een doel en geen middel is. Deze Regiegroep
zou daarmee de hiervoor genoemde fundamentele problemen verankeren in de organisatie van het
programma. De Eindrapportage, ook voornamelijk geschreven door personen voor wie IT teveel een
doel en te weinig een middel is, gaat hier vrij gemakkelijk aan voorbij.
Voortschrijdend inzicht
Gelukkig heeft Defensie bovenstaande problemen (gedeeltelijk) onderkend. Volgens de
Eindrapportage12 vond in 2006 een herijking plaats om SPEER te herstructureren. Men was van
mening dat er sprake was van een "identiteitscrisis" en dat de problemen deels verband hielden met
de Governance. "SPEER werd meer beschouwd als een automatiserings- dan als een
veranderingsproject". Het besluit werd genomen om de ambities terug te schroeven en anders te
faseren. Maar een belangrijker besluit was dat het opdrachtgeverschap werd gewijzigd waarbij ook
een Supervisor werd aangesteld. Omdat zowel het expliciete opdrachtgeverschap als de Supervisor
afkomstig waren uit de domeinen waar operationele veranderingen zouden plaatsvinden, zou SPEER
aanmerkelijk verbeteren. Deze belangrijke wijziging was in lijn met de bovenstaande opmerkingen.
Toch zijn er ook vraagtekens te stellen bij deze maatregelen. SPEER was binnen Defensie nog altijd
een eiland met te veel focus op automatisering, in ieder geval in de perceptie van grote delen van de
organisatie. Het was waarschijnlijk aan te bevelen om SPEER formeel op te heffen en een programma
te starten dat zich zou richten op organisatieverandering met ERP als ondergeschikt deel van de
nieuwe structuur. Hoewel er nu een betere menner op de bok zat, was het paard nog altijd achter de
wagen gespannen.
Daarnaast maakt de Eindrapportage duidelijk dat de Supervisor niet voldoende macht had om zijn
taak naar behoren uit te voeren13: " Hij kon bijvoorbeeld geen personele middelen doen vrijspelen,
lokale processen aanpassen of de planning van de operationele eenheden bijstellen". Het werd dus
ook de Supervisor erg moeilijk gemaakt. Behalve dat zijn paard achter de wagen was gespannen,
miste zijn wagen ook minstens een wiel.

Business Case en visie
Bovenstaande kritiek had directe consequenties voor de Business Case en voor de visie van SPEER.
Op diverse plaatsen in de Eindrapportage wordt over de Business Case geschreven. Maar al direct
wordt gesteld14: "Op het departement was inmiddels duidelijk dat de invoering van ERP niet op
zichzelf zou kunnen staan. (...)". Als dit duidelijk was, is er niet ingegrepen. Waarom dan toch verder
gegaan met SPEER, een op zichzelf staand op ERP gericht initiatief? Waarom dan een Regiegroep
onder leiding van de CIO met daarin IT leveranciers? Waarom dan toch een zelfstandige Business
Case?
In het vervolg van de Eindrapportage bleek dat de gekozen allerlei problemen heeft opgeleverd. Ook
op het gebied van de Business Case bleek door de gehele Eindrapportage heen dat opbrengsten
maar zeer beperkt te definiëren waren, meestal niet te meten waren en sterk werden beïnvloed door
andere initiatieven zoals reorganisaties. Ook dit was een symptoom van een initiatief dat ten
onrechte als zelfstandig programma of project was gestart.
12

Eindrapportage Pagina's 31/32
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14 Eindrapportage Pagina 27
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Op dezelfde wijze zijn de diverse verwijzingen binnen de Eindrapportage naar een visie en
visieontwikkeling ineffectief. Een visie is een beeld van een betere toekomst. Het is gericht op een zo
groot mogelijke groep belanghebbenden en geeft impliciet hun voordelen weer15. Een programma of
project dat is gericht op een middel en niet op doel kan daarom onmogelijk een visie hebben. Ook
hier wordt voorbij gegaan aan de ineffectiviteit van een zelfstandig IT/ERP programma/project.
Kritische kanttekening bij de adviseurs
Overigens valt hier een kritische kanttekening te maken over de adviseurs van het departement. Het
is niet vreemd dat het departement niet voldoende kennis in huis had voor SPEER en daarom een
beroep deed op externe adviseurs. Deze adviseurs, management consultants die helaas vooral
IT management consultants blijken te zijn, blijken in de praktijk helaas niet meer te zijn dan Koning
Eenoog in het Land der Blinden". Het adviesbureau dat ook de redactie van de Eindrapportage
verzorgde, had al eerder een falend IT programma geadviseerd om een visie te ontwikkelen. Ook hier
ging dit adviesbureau volledig voorbij aan het feit dat doel en middel werden verward en dat daarom
een op zichzelf staand IT initiatief fundamenteel tot falen is gedoemd. In een document van mijn
hand over o.a. dit falend IT programma schreef ik16: "bereikte mij de berichten dat een extern
Gateway Review had gekeken naar het verandertraject dat inmiddels inderdaad een ICT-programma
werd geworden. De belangrijkste conclusie: bij gebrek aan een duidelijke visie waren doelen
onduidelijk. De aanbeveling was om hier eerst duidelijkheid in te verschaffen en pas daarna verder te
gaan. Helaas beseften de uitvoerders (vooral ICT-ers!) van het Gateway Review niet dat het probleem
dieper zat: een ICT-programma kan geen visie hebben omdat ICT een middel en geen doel is."

Belanghebbenden; medewerking en tegenstand
De Eindrapportage beschrijft, soms in bedekte termen, dat de staande organisatie maar beperkt
meewerkte aan SPEER en dat er tegenstand was. Waarschijnlijk was de tegenstand breder dan de
Eindrapportage beschrijft en speelde dit aspect een veel grotere rol. Ook dit is volstrekt logisch
wanneer de voorgaande kritiek in ogenschouw wordt genomen.
De staande organisatie zal SPEER hebben beschouwd als een automatiseringsproject. Waarom zou je
daaraan meewerken? Dat is iets voor de automatiseringsspecialisten. De staande organisatie zal wel
zien wat ervan terecht komt als de resultaten worden opgeleverd. De gekozen aanpak had een focus
op het middel SAP en werd gedreven door de (interne) leverancier. Het IT programma SPEER
probeerde te "duwen tegen een touw". Dan zal de partij die aan de andere kant van het touw staat
natuurlijk nooit bewegen. SPEER is niet uniek. Vele IT projecten komen om exact dezelfde redenen in
de problemen of falen zelfs volledig17.
Daarnaast speelt in veel automatiseringsprojecten, vooral met ERP, nog een ander demotiverend
fenomeen. Wanneer een (toekomstige) gebruiker zich wel geroepen voelt om een positieve bijdrage
te leveren aan het project, loopt hij/zij vervolgens tegen een muur aan van standaardisatie van IT:
"wat u wilt kan niet en/of mag niet". De Eindrapportage schrijft18: "De kracht van ERP-technologie ligt
in de naadloze aansluiting van al deze processen op elkaar (...). Dit laat als consequentie maar weinig

15

Volgens de methode Managing Successful Programmes (MSP), een Best Practice voor programma management
Zie http://www.viergever.info/nl/methode_invoeren.aspx - Pagina 10 van het te downloaden document.
17 Een voorbeeld van een falend IT project, deze keer bij de UWV, is te vinden op: http://www.nu.nl/economie/1717836/mislukt-ictproject-kost-uwv-miljoenen.html
18 Eindrapportage Pagina 23
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ruimte voor initiatief van de gebruikers19. De Eindrapportage zegt hierover20: " Dat had wel een prijs:
processtandaardisatie kwam tot stand, maar procesverbetering veel minder. Bottom up-acceptatie
bleek niet goed te passen op Business Process Redesign en leidde vooral tot het behoud van wat er
was, of zelfs uitbreiding ervan. Ook de ERP ‘systeemdwang’ met best practices had weinig effect."
Hierbij lijkt de Eindrapportage niet goed te begrijpen dat juist de 'systeemdwang' weerstand oproept.
Mensen willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. Zeker niet door een
computersysteem.
De Business Case en de visieontwikkeling van SPEER hielpen hierbij ook niet, afgaande op de
Eindrapportage. Er werd veel nadruk gelegd op de opbrengsten en besparingen voor het
departement. Maar er wordt nergens gesproken over de negatieve kant voor het Defensiepersoneel
en hoe hiermee werd omgegaan. SPEER zou tot gevolg hebben dat velen hun baan zouden
verliezen21. Dit wekt natuurlijk weerstand op, zeker in combinatie met de andere reorganisaties
vermeld in de Eindrapportage. De weerstand van de organisatie heeft ongetwijfeld geleid tot grote
problemen en risico's voor SPEER. De Eindrapportage toont niet aan of en hoe hiermee werd
omgegaan; ook weer niet verwonderlijk wanneer de focus op het middel ERP is gericht.

Risicomanagement
In mijn ervaringen met diverse projecten kwam ik vaak tegen dat het management van risico's
ernstig te wensen overliet. Een eerste indicatie was vaak te vinden tijdens de initiatie van projecten.
In diverse gevallen kwam ik als risicoanalyse slechts twee punten tegen (helaas niet gechargeerd):



Er is een risico dat wij het budget zullen overschrijden
Er is een risico dat wij vertragingen zullen oplopen

Bovenstaande "risicoanalyse" is natuurlijk volledig zinloos. Maar het toont ook aan dat er niet over
risico's is nagedacht. Waardoor kunnen er overschrijdingen van tijden en geld optreden? Wat zijn de
echte risico's?
De Eindrapportage geeft een indicatie dat ook in het geval van SPEER onvoldoende is nagedacht over
risico's. In de Eindrapportage wordt nauwelijks gesproken over risico's en hoe ermee werd
omgegaan. Op slechts een plaats in de Eindrapportage22 wordt gesproken over risico's en dan maar
alleen op het niveau van de Business Case.
De referentie naar risico's in de Eindrapportage geeft het beeld van een zwakke risicoanalyse. In de
inleidende regel wordt gesproken over risico's in termen van tijd, geld en kwaliteit. Maar vervolgens
worden niet de risico's besproken maar slechts zeer generieke maatregelen in de vorm van
Governance. Het punt dat zou moeten gaan over risico's voor kwaliteit beperkt zich tot een generieke
maatregel die hooguit van toepassing is op het gebruik van de ERP toepassing, na oplevering. Dit
risico zou worden beperkt doordat de sturing van het programma geen maatwerk zou toelaten. Over
de risico's voor het programma zelf wordt in termen van kwaliteit niets vermeld.

19

Een bekende cynische uitlating is dat SAP staat voor "Software Against People". Dit heeft veel te maken met de perceptie dat SAP (en
ERP in het algemeen) een organisatie in een dwangbuis dwingt. Maar de echte oorzaak is waarschijnlijk met de dwangmatige, weinig
flexibele manier van invoering en ligt waarschijnlijk minder aan SAP zelf.
20 Eindrapportage Pagina 54
21 Bijvoorbeeld Eindrapportage Pagina 28
22 Eindrapportage Pagina 29
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Dit alles geeft het beeld dat door de rest van Eindrapportage bevestigd wordt: het programma heeft
risico's nauwelijks gemanaged maar acteerde reactief. Problemen overkwamen het programma
terwijl met een behoorlijke risicoanalyse veel had kunnen worden voorkomen.
Overigens is ook dit gebrek aan risicomanagement gebruikelijk bij intern, op het middel gerichte
projecten. Het is wederom een symptoom van het fundamentele probleem.

Kwaliteit
Programma's zoals SPEER bevinden zich vaak in een vicieuze cirkel. Omdat het project gericht is op
het middel, zal de besturing op het hoogste niveau vaak niet verder komen dan een focus op tijd en
geld. De aandacht voor tijd en geld zal ten koste gaan van kwaliteit. Dit zal dan weer overschrijdingen
van tijd en geld tot gevolg hebben door herstelwerkzaamheden. Ondanks pogingen om te komen tot
een Business Case waarin ook de lange termijn effecten worden gepland, zal de korte termijn
regeren.
Tijd en geld (budgetten) zijn bij een gezond initiatief geen doelen. Tijd en geld zijn consequenties,
zowel in de planning als in de uitvoering van een initiatief23.
Wanneer men zich primair richt op kosten (en tijd) zal de kwaliteit afnemen, voor zover die al
aanwezig was. Dit heeft weer tot gevolg dat kosten van onderhoud en reparatie ernstig zullen
toenemen. In een budgetgedreven organisatie, wat bij de overheid en andere grote organisaties
meestal het geval is, wordt dit vervolgens niet als een probleem gezien. Want onderhoud is een
ander budget dan het projectbudget. Maar met enige gezond verstand zal iedereen erkennen dat
deze focus op budgetten en de verzuiling daarvan slechts een korte termijn beeld schetst en de
schadelijke effecten van gebrek aan kwaliteit verhullen.
SPEER probeerde door standaardisatie kwaliteit van de lijnorganisatie af te dwingen. Maar SPEER had
minder aandacht voor de kwaliteit van het programma zelf en voor de kwaliteit van opleveringen van
het programma, zoals het voorgaande al aantoonde.
De Eindrapportage beschrijft (onbedoeld?) indicaties van falende kwaliteit en een gebrek aan
kwaliteitsplanning en gerelateerd risicomanagement. Voorbeelden hiervan zijn:


Op diverse plaatsen van de Eindrapportage wordt vermeld dat er op het moment van
schrijven sprake is van niet meer dan een gedeeltelijke invoering. Zo stelt de
Eindrapportage24 dat in juli 2013 "meer dan 80% van de SAP-functionaliteit opgeleverd en
ongeveer 50% van de beoogde migraties afgerond"waren. En: "Naar verwachting zal het
basissysteem in 2015 zijn gerealiseerd en gemigreerd". De Eindrapportage vindt dit blijkbaar
geruststellende conclusies. Mijn conclusie is dat er een kwaliteitsarme invoering heeft
plaatsgevonden die niet is afgerond en die in de (nabije) toekomst nog voor veel problemen
zal gaan zorgen. De 80/20 regel zal hier waarschijnlijk ook gaan gelden en de beschreven
ervaringen met migraties bieden geen positieve garanties voor de toekomst.

23

Om dezelfde reden verbaas ik mij over de politieke discussies over de Joint Strike Fighter (JSF). Ongeacht de noodzaak en kwaliteit (kan
en wil ik geen uitspraken over doen), lijkt de politieke discussie slechts te gaat over budgetten. Het budget is de laatste jaren niet gewijzigd
terwijl de kosten per vliegtuig, kwaliteit en de omvang (aantal vliegtuigen) wel veranderden. Daarom vrees ik ook hier het ergste op de
lange termijn.
24 Eindrapportage Pagina 17
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Er werd gekozen voor "PeopleSoft als oplossing op personeelsgebied25 (2002)". Tot 2015 (!)
zal echter worden gewekt met een "niet-optimale koppeling tussen SAP M&F en
PeopleSoft26. Dit soort koppelingen speelt al sinds de vroege jaren van ERP. Technisch gezien
zouden er geen al te grote problemen meer moeten zijn voor deze koppeling. Het probleem
kan alleen verklaard worden door een gebrek aan kwaliteit in de sturing (kwaliteitsplanning)
en uitvoering van het programma SPEER.
In 2010 was er sprake van een tegenvaller. Satelliet verbindingen aan boord van fregatten
voldeden niet waardoor SAP niet (acceptabel) kon worden gebruikt onder operationele
omstandigheden27. De manier waarop dit in de Eindrapportage wordt beschreven, doet
vermoeden dat SPEER werd overvallen door dit probleem en dat het volslagen onverwacht
kwam. Ook hier is weer sprake van reactief optreden door het ontbreken van
kwaliteitsmanagement en risicomanagement.
Voorbereidingen om dit probleem op te lossen zijn volgens de Eindrapportage in 2013 (!)
genomen maar slechts voor "kleinere eenheden" met "een vereenvoudigd SAP pakket"28. Het
is waarschijnlijk dat hier op de langere termijn sprake zal blijven van een suboptimale
situatie.
Op verschillende plaatsen van de Eindrapportage wordt gespreken over de problemen die
optraden bij conversies en migraties van gegevens. De oorzaken hiervan, geen onderdeel van
SPEER maar van een ander project, heb ik eerder benoemd. Te verwachten valt dat
problemen met integriteit van data nog lange tijd zullen voortduren en nog veel inspanning
en dat daarmee gepaard gaande frustraties teweeg zullen brengen.

Zoals de Eindrapportage diverse malen beschrijft, werden bijsturingen vooral afgedwongen door tijd
en geld. Hierdoor werd de omvang (scope) van het programma meerdere malen bijgesteld. De
(initiële) focus van het programma, de manier van beheersing en de daardoor afgedwongen
bijsturingen geven alle een sterke indicatie dat de kwaliteit van het programma en van de
opgeleverde producten ernstig onder de maat waren.
Dit zal ernstige consequenties hebben. Het gebruik van de ERP software zal suboptimaal zijn en
daarmee zullen de baten tegenvallen. Ontevreden en gefrustreerde gebruikers zullen vele
wijzigingsverzoeken indienen om de functionele kwaliteit acceptabel te maken. Door een gebrek aan
functionele en technische kwaliteit zullen de onderhoudskosten veel hoger zijn dan nodig. De
onderhoudsorganisatie zal budgettair ernstig onder druk komen te staan29. Klachten over de ERP
software zullen in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid toenemen en zelfs de klachten over het
programma SPEER van de afgelopen jaren overtreffen.
Het ERP initiatief had zich vanaf het begin primair moeten richten op het doel en de daarvan
afgeleide kwaliteit. Niet op het middel, tijd en budgetten; dat zijn consequenties.

25

Eindrapportage Pagina 26
Eindrapportage Pagina 90
27 Eindrapportage Pagina 35
28 Eindrapportage Pagina 91
29 Het zou mij niet verbazen wanneer de onderhoudskosten van SAP de besparingen van het onderhoud van de oude informatiesystemen
grotendeels teniet zullen doen.
26

E-mail: nico@viergever.info

Pagina 10 van 21

http://www.viergever.info

22 november 2014
versie 2

SPEER: ERP bij het Ministerie van Defensie

Overige beheersmaatregelen
In de voorgaande pagina's zijn al veel opmerkingen gemaakt over de beheersing van SPEER. De
mechanismen van "herijkingen" en "jaarlijkse bijsturing" moeten echter nog worden besproken.
Het is niet duidelijk wat de aanleidingen van deze rituelen waren. Wel is duidelijk dat dit inderdaad
rituelen waren; geen verstandige beheersmaatregelen.
Jaarlijkse bijsturing
Elk goed geleid project of programma rapporteert met regelmaat. Wanneer er sprake is van
noodzakelijke escalaties, dienen die onmiddellijk plaats te vinden buiten de gangbare periodieke
rapportages. Over deze mechanismen is de Eindrapportage vaag; er wordt geen moment duidelijk of
en hoe rapportages en escalaties zijn geregeld. De uiteindelijke evaluatie in 2015 zal hier
ongetwijfeld meer duidelijkheid over verschaffen
Van welk niveau er ook sprake is, een rapportage met een jaarlijkse frequentie dient geen enkel nut.
Het versterkt slechts, door het jaarlijkse karakter, een atmosfeer van hype en verontwaardiging over
overschrijdingen.
In dit kader schrijft de Eindrapportage over " het jaarlijks te actualiseren plan"30. Dit is een zeer
sterke indicatie van matige beheersing. Een plan voor elk project dient continue te worden
afgestemd op de veranderende omstandigheden en moet daarom naar behoefte aangepast kunnen
worden. Het plan dat gewijzigd wordt volgens een vaste frequentie kan niet werken of nuttig zijn.
Een jaarlijkse aanpassing is niet meer dan een nutteloze, bureaucratische exercitie.
De Eindrapportage laat geen expliciete escalatiemechanismen zien. Het heeft er alle schijn van dat op
subjectieve gronden wordt gekeken vanuit een "genoeg-is-genoeg" gevoel. Ook dit leidt niet tot
goede besturing en beheersing van een dusdanig risicovol initiatief.
Herijkingen
De herijkingen lijken in lijn met de jaarlijkse politieke beschouwingen en de daaruit voortvloeiende
toewijzing van financiële middelen. Het zal duidelijk zijn dat deze ingrepen, die veelal budgetgericht
en niet doelgericht zijn, niet bevorderlijk zijn voor de voortgang en besturing van een programma. De
Eindrapportage beschrijft de gevolgen van de herijkingen in termen van geld en scope en tekent
daarbij ook terecht aan dat er negatieve gevolgen waren voor de positieve baten.
In het kader van elk programma of project, dus ook voor SPEER, zijn dergelijke ingrepen niet positief.
Dit zou nog te verdedigen zijn als er sprake was van strategische keuzes. Maar de indruk bestaat dat
de keuzes vooral gedreven werden door de negatieve berichten over de overschrijdingen en
daarmee arbitrair waren.

Het einde van het SPEER programma
Het is mij niet duidelijk geworden waarom het besluit is genomen om met het programma te
stoppen. De Eindrapportage zegt hierover: "dat de veranderingen die door SPEER zijn ingezet,

30

Eindrapportage Pagina 63
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inmiddels onomkeerbaar zijn. Het punt is bereikt dat de staande organisatie zelfstandig kan sturen
op het behalen van ERP M&F doelstellingen."31.
Hier lijkt het nodige op af te dingen. Baten zijn slechts gedeeltelijk behaald en er valt nog heel veel te
doen. De Eindrapportage stelt ook32 dat in juli 2013 "meer dan 80% van de SAP-functionaliteit
opgeleverd en ongeveer 50% van de beoogde migraties afgerond"waren. Op grond hiervan lijkt mij
beëindiging van een programma te vroeg want is het maar zeer de vraag of verdere ontwikkeling van
verbeteringen en baten na de opheffing van het programma zullen doorzetten.
Het Eindrapport schrijft verder33: " Voor de verdere ontwikkeling van bedrijfsvoering en
informatievoorziening zijn binnen SPEER gemeenschappelijke middelen en structuren ontwikkeld. Die
stellen in staat tot sturing in samenhang. Hieronder vallen het proces voor wijzigingenbeheer, de
methodes voor productspecificatie en -acceptatie, het gegevensbeheer en het toezicht op de
ontwikkeling van datakwaliteit. Ook zijn er gezamenlijke ERP M&F opleidingsfaciliteiten en is IVENT in
staat tot de doorontwikkeling van ERP".
Dat is een mooie constatering. De ondersteunende IT organisatie zou gereed zijn om de productie
van SPEER over te nemen. Maar in de ondersteunende IT organisatie worden de primaire baten niet
gerealiseerd; hooguit bijkomende baten van minder inzet benodigd voor onderhoud en beheer ten
opzichte van de oude legacy systemen. Dit is daarom geen argument om met SPEER te stoppen.
Het besluit om met SPEER te stoppen lijkt mij vooral genomen omdat men SPEER-moe was. Men
wilde niet meer praten over SPEER en niet meer discussiëren over overschrijdingen van tijd en geld.
Het besluit om met SPEER te stoppen lijkt niet gemotiveerd met argumenten maar lijkt vooral
politiek gemotiveerd. De verwijzing naar de herijking van 201034 waarin blijkbaar het besluit om in
2013 te stoppen, is veelzeggend want de beëindiging van een programma is niet zover van tevoren te
plannen.
Gateway Review
In het kader van de afsluiting van SPEER schijnt er sprake te zien van een Gateway Review. Op basis
van beschrijvingen in de pers35 van de manier waarop de overheid omgaat met Gateway Reviews en
eigen ervaringen36, kan ik mij voorstellen dat de Gateway Review mijn mening niet deelt. De
Gateway Review richt zich op IT projecten (wederom het middel dus) en wordt grotendeels
uitgevoerd en gevoed door IT managers. Hun denken is daarmee grotendeels in lijn met het soort
denken dat in mijn visie juist de problemen met SPEER heeft versterkt.

31

Eindrapportage Pagina 18
Eindrapportage Pagina 17
33 Eindrapportage Pagina 98
34 Eindrapportage Pagina 36
35 Zie bijvoorbeeld http://www.computable.nl/artikel/opinie/overheid/3249573/1277202/gateway-verbetert-kwaliteit-ictprojectenoverheid.html en http://www.computable.nl/artikel/achtergrond/overheid/4946062/1277202/rijkscio-maarten-hillenaar-zwaait-na-vijfjaar-af.html
36 Nogmaals: zie http://www.viergever.info/nl/methode_invoeren.aspx - Pagina 10 van het te downloaden document.
32
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Gebruik van methodieken en "Best Practices"
De Eindrapportage geeft indicaties dat er binnen SPEER sprake was van meerdere types Best
Practices, zonder dit overigens duidelijk te benoemen. Het lijkt erop dat SPEER gebruik maakte van
de volgende vier soorten:





Een Best Practice gericht op de gebruikers van SAP; hiermee trachtte SPEER een andere
werkwijze bij de toekomstige gebruikers te introduceren.
Een Best Practice gericht op het ontwerp, bouw en invoering van SAP; een operationele
werkwijze binnen de (technische) teams.
Een Best Practice voor Project Management; een werkwijze voor het tactische, dagelijkse
management van projecten. De Eindrapportage verwijst naar PRINCE237.
Een Best Practice voor Programma Management; een werkwijze voor strategische leiding en
management van programma's. De Eindrapportage verwijst naar MSP38.

Over de Best Practices gerelateerd aan SAP heb ik geen mening. Daarvoor ontbreekt het mij aan
kennis.
Maar wel kan ik met zekerheid stellen dat PRINCE2 en MSP niet of nauwelijks zijn toegepast. Het
bovenstaande is volledig geschreven vanuit de MSP visie en in grote mate vanuit de PRINCE2 visie.
Het zal voor de lezer een onbelangrijk detail lijken maar vanuit ervaring kan ik stellen dat het gebruik
van de foutieve benaming (PRINCE II) een zeer sterke indicatie is dat men in het geval van PRINCE2
hooguit ergens een klok heeft horen luiden maar geen flauw benul heeft waar de klepel hangt.
Dit is niet ongebruikelijk. Vooral in de IT industrie wordt erg vaak gesproken over PRINCE2 en vooral
in deze hoek wordt er erg veel onzin over verkondigd (ook helaas wanneer deze industrie PRINCE2
opleidingen verzorgt).
Elke echte expert zal weten dat PRINCE2 zich niet richt op de (interne) leverancier van een project
maar de klant van een project begeleidt bij de beheersing van een project39.
In de Eindrapportage valt verder ook niet of nauwelijks een spoor van PRINCE2 te ontdekken. Waar
de Eindrapportage stelt dat ondermeer gebruik wordt gemaakt van fasering, kan ik slechts
constateren dat SPEER gebruik maakte van technische fases (ontwerp, bouw, etc) en niet van
management fases die echte onderbouwde beslismomenten mogelijk maken in tegenstelling tot de
technische fases. Voor dit punt en het overige verwijs ik naar de principes van PRINCE240. Binnen
SPEER zullen zij niet te vinden zijn.
Ook van MSP is nauwelijks een spoor te vinden. Er wordt veel gesproken over de realisatie van baten
en dat is inderdaad ook een kernpunt van MSP. Maar MSP richt zich ook op doelen, niet op het
middel. MSP richt zich op leiderschap en belanghebbenden; punten die binnen SPEER bepaald niet

37

Eindrapportage, Pagina 72 praat over PRINCE II, Pagina 87 vermeldt een Project Initiatie Document (PID)
Eindrapportage, Pagina 96
39 Zie o.a. http://www.viergever.info/nl/methodes_cultuur.aspx
40 Zie http://www.viergever.info/nl/prince2principle.aspx
38
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goed waren ingericht. De Eindrapportage heeft het vaak over visieontwikkeling maar gaat eraan
voorbij dat dit door de verkeerde focus niet mogelijk is.
Naar alle waarschijnlijkheid bestond de indruk dat de visie een eerste, globale versie zou zijn van de
Blueprint, een term die ook met regelmaat in de Eindrapportage werd genoemd.
Ook MSP gebruikt de term Blueprint, zoals ook de Eindrapportage deze term veelvuldig gebruikt. Als
onderdelen van de Blueprint definieert MSP:





Processen
Organisatie
Tools/techniek
Informatie

SPEER had slechts oog voor Tools/Techniek (middel) en in zeer beperkte mate voor informatie (het
project PALS verzorgde een belangrijk deel van dit aspect). Wanneer SPEER processen besprak ging
het vooral over processen vanuit een IT/ERP perspectief en veel minder over de organisatorische
processen die MSP bedoelt.
Voor MSP geldt nog veel sterker dan voor PRINCE2 dat de aanpak niet is bedoeld voor (interne)
leveranciers. Als voorbeeld kan de door MSP voorgestelde organisatievorm worden aangehaald:
hierin is geen enkele plaats voor de (interne) leverancier. Hooguit kan de (interne) leverancier als
adviseur bij een MSP programma worden betrokken41.

41

Zie http://www.viergever.info/nl/msp_p2.aspx
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Conclusie over de Eindrapportage
De Eindrapportage stelt dat het departement het zichzelf moeilijk heeft gemaakt met SPEER. Een
initiatief met de omvang en de complexe omgeving zal nooit gemakkelijk zijn. De uitkomsten zullen
altijd onzeker zijn; het pad daarnaar toe zal altijd risicovol zijn.
Maar met SPEER heeft men het zich inderdaad moeilijker gemaakt dan nodig was. Ook moeilijker dan
de Eindrapportage suggereert. Het fundamentele probleem werd gevormd door een helaas
gebruikelijke aanpak waarbij men zich richt (met steun van adviseurs!) op het middel IT en niet op
het doel: verbetering van de bedrijfsvoering. Zowel het departement als hun adviseurs als ook de
opstellers van de Eindrapportage lijken zich dat onvoldoende te realiseren.
Toch moet de leiding van SPEER ook geprezen worden. Men heeft sterke bijsturingen aangebracht.
Vooral het aanstellen van de Supervisor en het aanpassen van de manier van aanbesteden waren
grote stappen in de goede richting.
Ik verwacht dat de problemen met SAP bij Defensie niet voorbij zijn. SPEER mag dan zijn afgesloten,
door gebrek aan kwaliteit en een beperkte scope zullen nog langdurig problemen voorkomen met als
gevolg suboptimale opbrengsten door matig gebruik en hoge kosten van onderhoud.
Ik hoop dat dit document bijdraagt aan het herkennen van de fundamentele oorzaken van SPEER
zodat andere projecten en programma's verbeteren: meer opbrengsten, minder kosten en ook voor
de belanghebbenden minder frustraties. Want dat is uiteindelijk de kern: het gaat om de mensen!
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De rapportage van de Algemene Rekenkamer
Op 16 januari 2014 publiceerde de Algemene Rekenkamer een brief over SPEER, gericht aan de
Voorzitter van de Tweede Kamer. Dit hoofdstuk gaat in op die brief en de eerdere reactie op de visie
van de Algemene Rekenkamer door de Minister van Defensie.

Financieel, scope en kwaliteit
Verwachting op grond van de huidige status
Voor alles geeft de brief van de Rekenkamer, waarschijnlijk in lijn met hun functie, een financiële
visie op SPEER. De Rekenkamer maakt duidelijk hoeveel er tot 2013 is besteed en maakt ook
duidelijk dat er nog zeer veel geld besteed moet worden. Dit is in lijn met de conclusies die ik eerder
ook al trok (hierboven o.a. pagina 9 en pagina 15). Met de achtergrond die voor de Rekenkamer
beschikbaar was, komt men tot een schokkend beeld over hetgeen tot nu toe is opgeleverd en wat
dit betekent voor verdere ontwikkeling. In figuur 2 (pagina 5) beschrijft de Rekenkamer waarover het
departement bij de beëindiging van SPEER in 2013 beschikte en welke beoogde delen nog niet waren
afgedekt. Waar de Eindrapportage nog een positief beeld schetst, is het beeld van de Rekenkamer
onthutsend. De basisfunctionaliteit is erg basis want vrijwel alleen (delen van) het registratiedeel zijn
opgeleverd.
Op grond van het verloop en de bestedingen tot nu toe kan ik mij vervolgens niet aan de indruk
onttrekken dat de Rekenkamer een zeer conservatieve raming geeft van de kosten die nog aan
ontwikkeling besteed moeten worden. Een (veel) hogere kostenpost zal voor mij niet onverwacht
komen.
Bekende kosten
Al tijdens het lezen van de diverse rapportages over SPEER, inclusief de Eindrapportage, had ik het
gevoel dat de kosten veel te laag werden gerapporteerd en geschat. Mijn schatting zou aanmerkelijk
hoger zijn. Ik had doorlopend het gevoel dat er sprake was van hoge, verborgen kosten maar ik kon
dat niet onderbouwen en heb dat dus ook niet gedaan in de voorgaande hoofdstukken.
De Rekenkamer geeft een duidelijk overzicht van de kosten die SPEER gemaakt heeft. Maar de
Rekenkamer maakt hierbij ook een kanttekening. Diverse interne kosten - zoals kosten van migratie
van wapensystemen, inzet van eigen personeel, opleidingskosten - zijn buiten beschouwing
gebleven. Wanneer deze kosten wel zouden zijn meegenomen, zouden de kosten van SPEER en van
het vervolgtraject een veelvoud zijn van de kosten die tot nu toe zijn gerapporteerd. Het is in mijn
ogen volledig terecht dat de Rekenkamer hiervan een punt maakt. Want hierdoor zou de verhouding
tussen kosten en opbrengsten in een heel ander daglicht komen te staan.
Onderhoud en beheer
Afgezien van de kosten van verdere ontwikkeling zijn er ook nog de kosten van onderhoud en
beheer. De brief van de Rekenkamer gaat hier niet op in en beperkt zich uitsluitend tot een raming
van de kosten van verdere ontwikkeling. In de paragraaf over Kwaliteit, pagina 9, sprak ik op dit punt
ook grote zorgen uit. Niet alleen door verdere ontwikkeling maar vooral ook door een gebrek aan
kwaliteit zullen kosten in de toekomst nog enorm toenemen.
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Beëindiging van SPEER
De Rekenkamer stelt vast dat de "Randvoorwaarden voor de succesvolle afronding van SPEER nog
niet zijn ingevuld. In het bovenstaande hoofdstuk "Het einde van het SPEER programma", pagina 11
e.v. vroeg ik mij al af waarom SPEER werd beëindigd en trok ik deze beslissing in twijfel. Ook hier deel
ik dus de mening van de Rekenkamer. Het voortzetten van de werkzaamheden zonder dat dit
expliciet gemaakt wordt door de vorm een programma (of project), kan er gemakkelijk voor zorgen
dat de toch al ondermaatse beheersing nog verder wordt losgelaten en dat gevolgen zoals kosten
impliciet worden; weggemoffeld in onduidelijke budgetten. Ook zal door gebrek aan coördinatie
kwaliteit mogelijk nog verder dalen.
Plan van aanpak
Daarom stelt de Rekenkamer volkomen terecht dat toekomstige ontwikkelingen gepland dienen te
worden42. Het programma SPEER gaat gewoon verder, ook al is de vorm anders. Gezien de omvang
van verdere ontwikkeling, de nog te verwachten kosten en de nog altijd grote risico's zal veel
coördinatie nodig blijven. De Rekenkamer stelt, wederom volkomen terecht, dat er een vervolg is van
het implementatietraject (SPEER is dus alleen formeel en in naam beëindigd) en dat dit vervolgtraject
beheerst dient te verlopen. Een goed plan is hierbij geen luxe maar grote noodzaak.
Business Case
Niet op alle punten ben ik het eens met de brief van de Rekenkamer. In mijn kritiek op de
Eindrapportage stelde ik dat een behoorlijke Business Case niet te maken was omdat SPEER geen
zelfstandig initiatief kon zijn. SPEER had nooit mogen bestaan en een ERP invoering had deel uit
moeten maken van een reorganisatie met een bredere scope dan slechts software.
De Rekenkamer dringt aan op de ontwikkeling van een "volwaardige Business Case"43. Dat is in
principe een goed advies maar is in kader van SPEER en het vervolg daarop niet meer dan een
instrumentele benadering zonder realistisch nut. De redenen voor deze stelling benoemt de
Rekenkamer ook (de lessen van de Eindrapportage44), echter zonder hier consequenties voor de
toekomst en voor de Business Case aan te verbinden:




"Er ontbrak een visie op de samenhang van de verschillende verandertrajecten. (...)". Zoals ik
hiervoor al diverse malen heb aangegeven, is het niet mogelijk hier een goede visie op te
hebben. Deze afhankelijkheden (risico's) zijn te groot om op te lossen door visie; de enige
goede oplossing was (en is) het integreren van de ERP werkzaamheden in de verschillende
verandertrajecten.
Hierover schrijft de Rekenkamer ook45: "Defensie onderdelen staan onder druk door de
samenloop van SPEER, reorganisaties, bezuinigingen en andere verbeterprogramma's."
Inderdaad. Maar de gevolgen van deze afhankelijkheden zijn veel groter dan de
opdrachtgevers van SPEER en (in mindere mate) de Rekenkamer doen voorkomen.
"Nieuwe systemen dwingt innovatie niet af. (...)". Ook dit punt was te verklaren46, te voorzien
en het zorgde voor veel kostbare problemen. Vanuit een ander perspectief is dit punt een

42

Brief Rekenkamer, Pagina 6
Brief Rekenkamer, Pagina 7
44 Brief Rekenkamer, Pagina 3
45 Brief Rekenkamer, Pagina 5
46 Zie hierboven: paragraaf "Belanghebbenden; medewerking en tegenstand", pagina 7
43
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andere reden waarom de ERP invoering niet op zichzelf had mogen staan. De focus op het
middel staat het behalen en de definitie van doelen in de weg.
Ook is er indicatie dat migratie en opschoning van data van Legacy systemen een apart en
gescheiden traject blijft. Meer afhankelijkheden, meer risico's, meer kwaliteitsproblemen en
dus ook meer hindernissen voor een volwaardige Business Case.

Op grond van deze punten is de oproep van de Rekenkamer om een Business Case op te stellen
onrealistisch. Verdere ontwikkeling van ERP kan geen zelfstandige Business Case hebben en zal nog
altijd fundamenteel anders moeten worden aangepakt: als onderdeel van verbeterprogramma's en
niet zelfstandig. Vanuit de vraag van de organisatie (doel) en niet vanuit het aanbod van ICT
(gedwongen winkelnering met een focus op het middel). Het eerder besproken plan zal dan ook
onderdeel moeten uitmaken van een groter geheel.
Mogelijk heeft mijn kritiek op manier waarop SPEER, de Eindrapportage en de Rekenkamer omgingen
met de Business Case te maken met definitie. Mogelijk hanteer ik een bredere definitie van het
begrip Business Case, namelijk dat een Business Case veel meer is dan een kosten/baten analyse van
een project of programma. Ik hanteer de definitie die in lijn is met MSP en PRINCE2 waarbij wordt
gesteld dat een Business Case primair een antwoord geeft op de vraag waarom het initiatief bestaat
en wat daarvoor de rechtvaardiging is, ook voor de langere termijn (opbrengsten en kosten
gebruik/beheer/onderhoud nadat het project/programma is beëindigd). Hierdoor wordt het vrijwel
onmogelijk om een Business Case op te stellen voor een ICT initiatief; dit richt zich per definitie op de
korte termijn (oplevering van het middel) en niet op de (lange termijn) doelen47.
Schaalvoordelen
Schaalvoordelen: het stokpaardje van financieel medewerkers en van aanbieders van "oplossingen",
zoals (interne) IT leveranciers. Ook de Rekenkamer denkt dat er schaalvoordelen te behalen zijn.
Helaas is de realiteit dat schaalvoordelen (en daarmee ook van gecentraliseerde "Shared Service
Centers") ernstig tegenvallen. Dit komt doordat "One Size Fits All" niet werkt en doordat het gebrek
aan flexibiliteit en bureaucratie toenemen.
Gerichtheid op efficiëntie leidt tot ineffectiviteit, verzuiling en gebrek aan kwaliteit en daardoor tot
schijnefficiëntie. Daarentegen leidt een gerichtheid op effectiviteit tot hogere kwaliteit met als
bijproduct lagere kosten en meer efficiëntie.

De reactie van de Minister van Defensie
De reactie van de Minister was merkwaardig. Zij schetst een beeld dat positiever is dan dat van de
Rekenkamer. Hoewel in bedekte termen en diplomatiek, verzet de Rekenkamer zich tegen de reactie
van Minister. In mijn ogen is dat terecht. De minister geeft, bewust of onbewust, een vertekend en
veel te positief beeld van SPEER en het vervolgtraject.
Kosten
De minister stelt dat de interne kosten terecht niet zijn opgenomen in de rapportages en legt de
aanbeveling van de Rekenkamer naast zich neer. Als enige reden hiervoor beroept de minister zich
op "rijksbrede manier van rapporteren over ICT projecten". Van een minister mag toch iets meer
verwacht worden dan een technocratische verwijzing naar een procedure?
47

Voor verder toelichting van mijn visie op de Business Case (in PRINCE2 termen), zie http://www.viergever.info/nl/p2lifecycle.aspx
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Dan "herkent" de minister zich ook niet in de kosten die de Rekenkamer rapporteert. Mogelijk zijn de
kosten niet conform de "bovengenoemde werkwijze" berekend en toegewezen, maar dat betekent
nog niet dat de kosten niet gemaakt zijn.
Met deze reacties toont de minister aan dat zij (financiële) beheersing van SPEER en het
vervolgtraject minder belangrijk vindt dan het imago. Kosten worden liever verstopt in onduidelijke
budgetten dan in alle openheid expliciet gemaakt. Een slechte zaak, lijkt mij. Het voorspelt niet veel
goeds voor het vervolg.
Basisfunctionaliteit
Ook hier neemt de minister de opmerkingen van de Rekenkamer niet over. In haar reactie tracht zij
een meer positief beeld te schetsen. Ook hier zou meer realisme en minder "spinning" op zijn plaats
zijn; ook om de toekomstige ontwikkeling beter te beheersen.
Gateway Review
De minister verwijst naar een Gateway Review als reactie op de Rekenkamer en lijkt deze te
prefereren boven de adviezen van de Rekenkamer. Al eerder zette ik vraagtekens bij de manier
waarop de Nederlandse Overheid omgaat met Gateway Reviews, ook in deze rapportage48. Door de
verkeerde focus, beperkte scope (alleen ICT projecten) en de dominante betrokkenheid van ICT-ers
zien de Gateway Reviews niet de echte problemen waarin SPEER en vele soortgelijke projecten
verzanden49. Daarmee zijn ook de adviezen van de Gateway Reviews ondermaats.
De conclusie kan helaas niet anders zijn dan dat deze reactie van de minister kortzichtig is en weinig
vertrouwen geeft in haar rol in de beheersing van het vervolg van SPEER50.

SPEER, de diverse rapportages en de Roadmap
Al eerder, op pagina 7, plaatste ik een kritische kanttekening bij de adviseurs van SPEER. Ik verwees
daar naar eerdere ervaringen met adviseurs van SPEER. Een soortgelijk programma, nog meer dan
SPEER volledig gericht op het middel, niet op het doel, werd door deze adviseurs positief beoordeeld
met de opmerking dat de ontwikkeling van een visie het programma zou helpen en verbeteren. Net
als in de Eindrapportage sloeg deze adviseur de plank volledig mis.
Tijdens het lezen van de brieven van de Rekenkamer en de minister viel mij een ander significant
detail op: voor het vervolg van SPEER wordt gesproken over de Roadmap. De benaming Roadmap
werd ook gebruikt voor het falende ICT programma dat ik op pagina 7 aanhaalde. Dat kan geen
toeval zijn en deze overeenkomst kan worden toegeschreven aan de adviseurs die bij beide trajecten
betrokken waren. Gezien het verloop van het genoemde falende ICT, het programma SPEER en de
inhoud van de Eindrapportage is het zeer betreurenswaardig dat er veelvuldig een beroep wordt
gedaan op deze kortzichtige (en fantasieloze) adviseurs.

48

Zie hierboven: pagina 12
Zie hierboven: Paragraaf "Kritische kanttekening bij de adviseurs", pagina 7
50 Toen deze minister nog lid van de Tweede Kamer was, had zij de politie in haar portefeuille. Na publicatie van het plan voor het
"Aanvalsprogramma IV Politie" (2011) dat vele overeenkomsten vertoonde met SPEER, heb ik haar een soortgelijke (maar veel kortere)
analyse toegestuurd. Ik heb haar gewaarschuwd voor een bijna zeker falen. Afgezien van een beleefd bedankje heeft zij niets gedaan met
mijn waarschuwingen. Het programma kwam vervolgens precies volgens mijn voorspellingen in de problemen...
49
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De benadering van ICT projecten door de overheid
De manier waarop SPEER is verlopen, is geen uitzondering. Niet voor de overheid en ook niet voor
ICT projecten buiten de overheid. De kern van het probleem is de vraag: waarom falen ICT projecten?
Het antwoord: omdat het ICT projecten zijn. ICT projecten hebben per definitie een verkeerde focus.
Ze zijn leverancier- en aanbod gedreven; niet klant- en vraag gedreven. Ze richten zich op de korte
termijn (oplevering van ICT) en op techniek, niet op de lange termijn (Business Case) en niet op baten
door gebruik. Veelzeggend was een uitspraak van een CIO van een ministerie: meer dan 60% van de
beschikbare functionaliteit wordt niet gebruikt. Waarom is die functionaliteit dan gekocht of
ontwikkeld? Waarschijnlijk alleen omdat de ICT tak het een goed idee vond.
De overheid heeft een aantal jaren geleden diverse maatregelen genomen om ontsporende
ICT projecten beter te beheersen. Er werd werk gemaakt van het aanstellen van CIO's om de
projecten te beheersen. Onder leiding van de "CIO Rijk" werd de Gateway Review techniek vanuit
Groot Brittannië overgenomen51. Het zal op grond van het voorgaande duidelijk zijn dat ik van
mening ben dat deze maatregelen contraproductief waren en de fundamentele problemen van
ICT projecten slechts versterkten.
De Tweede Kamer heeft de "Tijdelijke commissie ICT" in het leven geroepen. Het is zeer te hopen dat
deze commissie niet de gebaande, conventionele paden betreedt. Want dit zal slechts leiden tot nog
meer versterking van de fundamenten onder de grote problemen.

Motivatie
Deze rapportage heb ik volledig belangeloos (gratis) en gedeeltelijk op verzoek van lid van de Tweede
Kamer opgesteld. Maar grotendeels heb ik deze rapportage in mijn vrije uren opgesteld als
vingeroefening en uit frustratie over de manier waarop overheid maar ook andere (grote)
organisaties omgaan met deze grote investeringen. In mijn werkzaamheden ontmoet ik veel
gedemotiveerde mensen - klanten en leveranciers, gebruikers en specialisten - die dagelijks lijden
door falende projecten en falend management. Dit management wordt vaak ondersteund door
adviseurs die zeggen wat hun klant wil horen; niet wat hun klant moet horen.
Dit alles kan en moet anders; daar zet ik mij graag voor in. Zelfs wanneer ik er (zoals in dit geval) zelf
niets voor terug zie. Ook met onconventioneel handelen en wanneer ik daarvoor grote risico's moet
nemen52.
Als zelfstandig adviseur ondersteun ik uw organisatie graag wanneer u vergelijkbare problematiek
ondervindt. Met mijn adviezen kunt u veel problemen oplossen of, beter nog, voorkomen.
Meer informatie kan worden gevonden op mijn website www.viergever.info. Vragen om adviezen
van toepassing op uw situatie en andere vragen over dit onderwerp kunnen via e-mail worden
gesteld aan Nico Viergever.

51

De Gateway Reviews zijn een prima idee. Het probleem is dat deze techniek door de verkeerde personen met de verkeerde focus wordt
uitgevoerd. Volledig parallel met de aanpak voor Project Management PRINCE2 die ook in handen van de ICT sector misbruikt wordt en in
die gevallen een ineffectief instrument wordt. A Fool with a Tool is still a Fool.
52 Zie: http://www.viergever.info/nl/methode_invoeren.aspx (Case 2)
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Op mijn Website zijn de volgende documenten
over PRINCE2® en MSP™ te vinden:

On the topics of PRINCE2® and MSP™, the
following documents are available on my Website.



PRINCE2 in een notendop; de essentie van
PRINCE2 in slecht vijf pagina’s



PRINCE2 in a nutshell; the essence of PRINCE2 is
only five pages



PRINCE2 Principes; worden de principes wel
toegepast? Wat veroorzaakt de ineffectiviteit van
PINO?



PRINCE2 Principles; are the 7 principles applied?
What causes the ineffectiveness of PINO?





PRINCE2 en MSP in relatie tot elkaar en andere
methodes en aanpakken, zoals ITIL, PMBoK en
Agile methodes. Raakvlakken en vooral culturele
verschillen.

PRINCE2 (not) for suppliers; why PRINCE2 is not
aimed at suppliers and how they can possibly use
the model



Programmes and Projects; how do projects and
programmes relate and interface? What is MSP
and how to use MSP in combination with
PRINCE2.



How to implement a method such as PRINCE2?
Considerations, pitfalls and examples



PRINCE2 Lifecycle; the product life span versus
the project life cycle



PRINCE2 Process Model; shows the process flow
and who is responsible for what processes



PRINCE2 during Stages; details of the PRINCE2
processes used during Management Stages



Method Integration; can ICT development
approaches such as RUP, SCRUM, Agile, etc,
really be combined with PRINCE2 (and MSP)?





PRINCE2 (niet) voor leveranciers; waarom
PRINCE2 niet voor leveranciers bedoeld is en hoe
zij dit model misschien toch kunnen toepassen



Hoe voer je een methode als PRINCE2 in?
Overwegingen, valkuilen en praktijkvoorbeelden



PRINCE2 Life Cycle; hoe de Business Case zich
ontwikkelt gedurende een project



PRINCE2 Procesmodel; wat is de process flow en
wie is verantwoordelijk voor welke processen?



PRINCE2 tijdens Stages; een overzicht van
PRINCE2 processen die tijdens Stages gebruikt
worden



Special: SPEER - ERP/SAP programma bij
Defensie



Special: Commissie Elias, ICT Projecten en
cultuur

PRINCE2 and SLA; how does PRINCE2 cope with
service level agreements and with support (ITIL)
after the project?

http://www.viergever.info/nl/downloads.aspx

http://www.viergever.info/en/downloads.aspx

PRINCE2® and MSP™ are Registered Trade Marks of the Office of Government Commerce
in the United Kingdom and other countries
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