


Wold & Waard
met Tobias AX klaar voor de toekomst

Wold & Waard in leek is een middelgrote plattelandscorporatie met ongeveer 4.800

woningen in het Westerkwartier van Groningen. Sinds 13 oktober van het vorige

jaar maakt de corporatie gebruik van Tobias AX. Piet van Esch, manager Financiën en

Informatievoorziening en interim-projectleider Ruud Haak (lmproving'lT) blikken voor

Insight terug op het implementatietraject.

"Wold & Waard gebruikte al sinds 2004 Tobias van

Aareon.  Een stabie l  en degel i jk  pakket ,  maar wel

ontwikkeld met de techniek uit de beginjaren '90",

begint Piet. 'Als organisatie wilden wij ons beter
voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen, zoals

het  d ig i ta l iseren van onze d ienstver lening naar de

huurders. Daarnaast wilden wij onze medewerkers

een modern systeem bieden dat doelmatig en
efficiënt is ingericht. Dat vereiste modernisering van

onze ICT-huishouding."

Goede partner

De keuze voor AX was niet vanzelfsprekend. "Het

voelde niet als: we moeten over", zegt Piet. "Maar

we hebben n iet  een brede marktverkenning gedaan

zoals in 2003, toen we van NCCW overstapten

naar SG lautomatisering. Dat soort trajecten zijn

arbeidsintensief en duur. We hebben in 2O12 aan

onze medewerkers gevraagd of ze Aareon een
goede par tner  vonden.  ledereen beaamde dat .  'De

dienstverlening is goed, ze zijn betrouwbaar en ze

investeren fors in productontwikkeling.' We hechten
grote waarde aan duurzame relalies en die hebben

we ook met Aareon. Dat geeft houvast voor de
komende jaren,  was het  e indoordeel .  Maar in  2OL2

vonden we het uiteindeli jk verstandiger om nog even

met de imolementatie van Tobias AX te wachten. ln

20L3 waren zowel wij als Aareon er wél klaar voor."

Lange voorbereiding
De voorbereiding op de implementatie van

AX is  u i te indel i jk  in  2013 gestar t .  Ruud Haak

van lmproving-lT werd gevraagd de rol van
projectleider te vervullen. Al eerder vervulde hij

deze rol in verscheidene trajecten bij Wold & Waard,

waaronder de eerste verkennende stappen voor

de implementatie van Tobias AX in 20L2. "De lange

voorbereiding is een goede keuze geweest; in ons
geval groeide daardoor de behoefte aan een nieuw

ERP-systeem als vanzelf", zegt Ruud. "Je bouwt als
het ware draagvlak en enthousiasme op om een
implementat ie  aan te kunnen."
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Arbeidsintensief
De feiteli jke implementatie startte in maart 20L4.
Een arbeidsintensief traject volgde. "We hebben
meer medewerkers bij het project betrokken dan

Aareon aanvankeli jk adviseerde", zegt Piet en legt

uit waarom. "Door meer medewerkers te betrekken.
creëerden we voor onszelf de zekerheid dat t i jdens
de implementatie niets over het hoofd zou worden
gezien."

Ruud vult aan: "Dat pakte goed uit, plus dat veer

meer medewerkers al werden voorbereid op
de daadwerkel i jke ingebruikname. We hebben
ongeveer een derde van onze 50 medewerkers
bij de voorbereiding en implementatie betrokken.
In september z i jn  a l le  medewerkers opgele id en
uiteindeli jk zijn we L3 oktober l lve gegaan."

ldeaal
Over die best lange implementatieperiode zegt
Piet: "Er zat een vakantieperiode tussen, maar
dat was juist ideaal om losse eindjes op te lossen.

De implementatie is goed verlopen, maar niet

zonder moei te.  Met  name het  oolossen van enkele
problemen heeft langer geduurd dan verwacht.

Een implementatietraject is uiteindeli jk toch een
hectische periode waar je doorheen moet maar je

weet waar je het voor doet. In het dageli jks gebruik

ervaren we er nu veel gemak van."

Vlekkeloos

Ruud vul t  aan:  "Medewerkers wi lden het  in  het

implementatietraject ook allemaal zo goed mogeli jk
doen. Hoge kwaliteit stond voorop. Dat betaalde
zich uit: de start op 13 oktober ging vlekkeloos." Piet

herinnert zich het gevoel van kort na de l ivegang nog

als de dag van gisteren. "Was dit nu alles?", vroeg ik
me af, toen echte issues uitbleven. Dat geeft ook aan

hoe goed de voorbereiding is geweest en hoe snel
Tobias AX in de organisatie is geaccepteerd."



Rustpauze

Piet  zou een volgende keer  over igens weer voor  aen
rustpauze in een implementat ie t ra ject  l< iezen.  'A ls  je

v lak voor  de vakant ie l ive zou z i jn  gegaan,  zakt  a l le
opgedane kennis weg t i jdens de vakant iemaanden.
Nu v ie l  de ople id ing kor t  voor  de l ivegang in

ol<tober.  Medewerkers konden de opgedane kennis

di rect  in  prakt i jk  brengen.  ïevredenheid onder de
medewerkers was er  dan ook redel i jk  snel  en de
dagel i jkse processen ver lopen weer a ls  rout ine."

Succesformule
De succesformule voor  een goede implementat ie

schui l t  vo lgens Piet  en Ruud dan ook in  een degel i jke

vocrbereid ing zonder open e indjes.  "We hebben
geen tussentijdse projectwijzigingen geaccepteerd,

dat geeft rust in de projectscope. Onontbeerli jk is ook
het  kunnen beschikken over  een groep betrokken
en deskundige mensen d ie n iet  a l leen bezig z i jn
met de inhoud,  maar ook met  procesbewaking.  En
dat  a l les met  een gezamenl i jk  geverel  van:  we gaan

ervoor" ,  zegt  Ruud.  Piet  vu l t  aan:  " ln  combinat ie
met een goed product  z i jn  dat  de ju is te ingredie lnten
voor een succesvol le  implementat ie .  Het  is  echt  een
prestatie van formaat dat het projectteam ïobias AX
conform planning,  funct ional i te i t  e  n budget  heef t
gerea l iseerd."

Toegevoegde waarde

Op de vraag naar de toegevoegde waarde van
Tobias AX, zegt  Piet :  "Dig i ta le factuurverwerk ing
is  voor  ons een hele mooie loevoeging en ook
de integratie met onze kantoorautomatisering
ver loopt  eenvoudiger  en is  op onderdelen de
i nformatievoorzien i ng veel toega n kel i j  ker. Je ziet
in  een paar seconden hoe de facturenstroom erui t
z iet .  Maar de implementat ie  van AX hebben wi j
vooral  gedaan met het  oog op de toekomst.  Met
AX is  het  eenvoudiger  om de aanslu i t ing te v inden
met de bui tenwereld,  b i jvoorbeeld v ia F lex ic ie l ,  het
por taal  van Aareon voor  huurders en co-workers."

10 jaar vooruit

Wold & Waard is  met  lob las AX k laar  voor  de
toekomst.  "We kunne n er  zeker  10. jaar  mee
vooruit", zegt Piet. "Voor ons ook een reden om
ons contract  met  Aareon met t ien jaar  te ver lengen.
We z i jn  n iet  het  type bedr i j f  dat  om de paar jaar

met systeemwissel ingen druk w! l  z i jn .  We z i jn
geen shophopper:  lCï  is  voor  ons een middel  om
de bedr i j fsvoer ing te ondersteunen en geen core
business.  Met  een t ien jar ige verb intenis  spreken
wi j  het  ver t rouwen ui t  in  het  product  Tobias AX
en leverancier  Aareon.  De basis  is  gelegd en
het  onts lu i ten van gegevens r icht ing huurders,

medewerkers en co-workers zal  de komende jaren

onze aandacht  hebben."


