
Situatieanalyse
‘Voor we het nieuwe zuivelpark konden gaan bouwen, moesten we 
weten waar we stonden op ICT gebied en waar we naar toe moesten’, 
zegt Jannes Oosterveld. ‘We hebben daarom een analyse van onze 
ICT-omgeving gemaakt. Uit deze scan bleek duidelijk dat wij een ERP-
systeem nodig hadden. Voor je een dergelijk pakket kunt selecteren, 
moet je eerst heel goed je bedrijfprocessen analyseren.’

Bedrijfsproces als basis
Jannes Oosterveld: ‘Ivo Dekker heeft hier een belangrijke rol in 
gespeeld. Hij heeft als projectleider gefungeerd bij het in kaart 
brengen van onze bedrijfsprocessen. Zo konden we op de juiste 
manier het selectieproces in gaan. Hij heeft samen met onze 
mensen een longlist en een shortlist van leveranciers gemaakt 
en referentiebezoeken geregeld. Daarna heeft hij onze mensen 
begeleid bij de eerste fase van de implementatie. Hierbij heeft hij 
ervoor gezorgd dat onze administratieve processen nu professioneel 
verlopen.’

Prettige samenwerking
Jannes Oosterveld is tevreden over het resultaat en de samenwerking. 
‘Ivo is een enthousiaste kerel. Hij kan goed met mensen omgaan en 
werkt heel gestructureerd. Onze projectmeetings waren altijd kort en 
bondig. Bovendien heeft hij de goede achtergrond en ervaring om dit 
soort projecten aan te pakken.’

Korte, krachtige rapportages
Jannes Oosterveld: ‘We wilden eenvoudige projectrapportages op één 
A4 en dat kregen we. Dat functioneerde prima voor de stuurgroep. 
Zo hadden we voor de vergaderingen weinig tijd nodig. Als hij ergens 
knelpunten zag bij de mensen of in het proces, meldde hij dat.’

Goed resultaat
Oosterveld is ook tevreden over het resultaat. ‘We zijn de 
implementatie van het ERP pakket goed doorgekomen. Ook fase twee, 
het hele verhaal rond productie en planning, is goed verlopen, maar 
daar moeten we nog mee verder. Ja, wij vinden hem vakinhoudelijk 
goed en prettig om mee te werken.’
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