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Welke overwegingen maak je als zorgorganisatie bij het kiezen van nieuwe applicaties? Zijn de 

voordelen van ERP-oplossingen zodanig dat deze opwegen tegen Best-of-Breed oplossingen of is de 

verbindingssoftware (middleware) dermate ontwikkeld dat het verschil tussen beide beperkt(er) is 

geworden? In deze whitepaper ga ik inhoudelijk in op de verschillende softwarevarianten alsmede de 

overeenkomsten en verschillen.

Een korte historie

De oorsprong van Enterprise Resource Planning (ERP) ligt in de jaren ‘60. In die periode bestond behoefte 

aan een systeem waarbij voorraden op een gecentraliseerde basis bijgehouden konden worden. Toen in 

de jaren ‘70 duidelijk werd dat grote voorraden te veel geld kostten en dus niet meer wenselijk waren, 

werden de systemen doorontwikkeld tot MRP-systemen; Management Requirement Planning. Dergelijke 

systemen berekenden de behoefte aan benodigde materialen. In de jaren ‘80 evolueerden deze MRP-

systemen tot een nieuwe tweede generatie: de MRP II-systemen. Daarbij werd het mogelijk om alle 

middelen van de onderneming te plannen en te integreren. Zowel de primaire functies als productie, 

financiën en marketing alsmede secundaire functies als HRM, inkoop en techniek. Omdat dergelijke 
systemen vaak bestonden uit complexe interfaces en er toch nog veel handmatig ingevoerd moesten 

worden, groeide de behoefte aan integratie. De behoefte aan meer en snellere informatie nam toe en 

ondernemingen als SAP, Oracle, Peoplesoft en Baan speelden daar goed op in. En zo werd het ERP-systeem 
geboren. Een term die door The Gartner Group begin jaren 90 werd geïntroduceerd. Maar waar staat ERP 

voor en wat houdt het in?

Introductie
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Een ERP-systeem integreert alle functies en processen van een bedrijf en genereert een uitgebreid 

overzicht van het hele bedrijf met behulp van een enkele database (Wilson, 2012). Schematisch is dat als 

volgt voor te stellen:
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Figuur 1 Overzicht opzet ERP-systeem

Op de eerste plaats zijn ERP-systemen multifunctioneel: van HRM en financiën tot CRM. Op de tweede 
plaats zijn dergelijke systemen geïntegreerd. Het betekent dat indien data in één van de onderdelen wordt 
ingevoerd het in alle gerelateerde functies onmiddellijk wordt aangepast. Een derde kenmerk is dat ERP-

systemen modulair zijn. Een organisatie kan er voor kiezen alle modules te implementeren of slechts 

enkele modules.

Kenmerkend is verder dat ERP-software door één leverancier geleverd wordt (zogeheten single-vendor-
installatie). Het impliceert dan ook een hoge mate van afhankelijkheid van de leverancier voor support 
en updates. Een ander kenmerk is dat ERP-systemen aanpassingen van processen en procedures vragen 

in plaats van andersom. Dit omdat ERP-systemen vaak gebaseerd zijn op de door de softwareleverancier 

geïnterpreteerde versie van het verloop van basisprocessen en -procedures binnen organisaties. Dit 

betekent dat ERP-software het beste past op standaard marktconforme processen. Daar waar sprake 

is van een veranderende organisatie en/of veranderende processen kan gesteld worden dat ERP-

implementatie minder goed past, tenzij de organisatie verandert richting standaardprocessen. 
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Voordelen van ERP-systemen

Door de overstap naar ERP-systemen te maken zullen kwesties rondom data in verschillende applicaties 

voorkomen worden. Daarmee wordt gedoeld op redundanties, inconsistenties en gebrek aan integriteit. 

Het maakt dat op relatief eenvoudige wijze realtime inzicht verschaft kan worden. Overal door de 
organisatie heen. Daardoor kan de snelheid van besluitvorming toenemen. Een ander voordeel van ERP-

systemen is dat medewerkers slechts de taal van alleen dat pakket hoeven leren te kennen. Daarnaast 

komt de managementinformatie uit een en dezelfde database.

Nadelen van ERP-systemen

ERP-systemen kennen echter ook een aantal nadelen. In wetenschappelijke studies (Brown, 2006 en 

Hossain, Patrick en Rashid, 2002) worden de volgende nadelen aangehaald:
• Minder geschikt voor herontwerp van bedrijfsprocessen (business process redesign)

• De gecentraliseerde structuur kan minder aansluiten

• Hoge implementatiekosten
• Lage gebruiksvriendelijkheid

• Vaak niet webbased

• Complexiteit om aan te passen
• Complexiteit van het systeem
• Onderschatten van de implementatietijd
• Impact op de cultuurverandering binnen organisaties

• Vraagt veel tijd en energie

• Afhankelijkheid van slechts een leverancier

 

Belangrijk is ook te vermelden dat de roots van veel ERP-systemen in een van de functionaliteiten liggen. 

Zo is PeopleSoft bekend geworden vanwege haar HRM-modules en Oracle vanwege haar financiële 
modules.
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Daar waar organisaties kiezen voor ERP zijn er ook organisaties die kiezen voor Best of Breed. Hierbij 
kiezen organisaties doorgaans die functionaliteiten van verschillende softwarepakketten die het beste de 

processen ondersteunt. 

Voordelen van Best of Breed oplossingen

Een belangrijk voordeel van BoB-oplossingen is dat er een goede afstemming is tussen de functionaliteiten 

van het systeem en de specifieke bedrijfsprocessen van de organisatie. Best of Breed oplossingen worden 
om die reden dan ook vaak aangeduid als Best of Feature-oplossingen. Verder is de afhankelijkheid 

van een enkele leverancier sterk gereduceerd en zijn de risico’s bij implementaties lager doordat 

trajecten beter zijn te overzien. Een ander voordeel van Best of Breed oplossingen is dat de kosten per 

softwaresysteem laag zijn. Tot slot zijn systemen qua complexiteit goed te overzien en dus gemakkelijk in 

gebruik. 

Nadelen van Best of Breed oplossingen

Het nadeel van BoB-oplossingen is dat de integratie van data een stuk moeilijker ligt. Daar waar ERP-
systemen ontworpen zijn vanwege compatibiliteit van data, bestaat deze bij BoB-oplossingen niet of 

nauwelijks. Bij BoB-implementaties is middleware nodig om de verschillende modules en databases 

aan elkaar te verbinden. Ook moeten medewerkers verschillende applicaties leren. Daarnaast kost het 
genereren van managementinformatie meer tijd en geld. 

Vergelijking ERP en Best of Breed

Wanneer we ERP en Best of Breed langs elkaar zetten ontstaat -op hoofdlijnen- het volgende beeld:

ERP Best of Breed

• De leverancier bepaalt de functionaliteit • De eisen van de organisatie bepalen de 

functionaliteit

• Beperkte flexibiliteit in proces herontwerp • Grote flexibiliteit in aanpassing van processen
• Afhankelijkheid van één leverancier is groot • Gedeeld risico door meerdere leveranciers

• Vaardigheidseisen zijn beperkt tot het kennen 

van slechts 1 systeem door de IT-medewerkers

• Groter beroep op multi-vaardigheden/kennis van 

IT-medewerkers

• Integratie van applicaties is het uitgangspunt • Integratie van applicaties kan tijdrovend zijn

• Grote impact op cultuur binnen het bedrijf 

waardoor de adoptiesnelheid trager is

• Beperkte impact op cultuur waardoor de 

adoptiesnelheid groter is

Het is de vraag of de nadelen van BoB beperkt kunnen worden. Enterprise Application Integration (EAI) is 
de laatste jaren ontwikkeld om een doeltreffend antwoord te zijn op met name de integratieproblemen.

2 Best of Breed (BoB)
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Voor veel organisaties vormt de integratie van verschillende informatiesystemen een hele uitdaging. 

Beslissingen inzake nieuwe informatiesystemen werden vaak afdelingsgewijs genomen; afgestemd op de 

specifieke behoeften van de afdeling. De systemen werden bijgevolg ook bij verschillende leveranciers 
gekocht en maakten gebruik van verschillende technologieën en interfaces. Daardoor konden deze 
informatiesystemen vaak niet goed met elkaar “praten”. Er werd slechts een beperkte mate van integratie 

bereikt door ontwikkeling van zelfontwikkelde middleware. Middleware is een verzamelterm voor alle 

software die applicaties laat communiceren met de onderliggende systemen. Een voorbeeld hiervan is 

webservice of enterprise service bus.

Ondanks de ontwikkeling van dit type middleware was de integratie niet optimaal. In de afgelopen 15 
jaar is een EAI-technologie ontwikkeld die het integratieprobleem verhelpt. Het is een geavanceerde vorm 
van middleware  waarmee het mogelijk is een hoge mate van integratie te realiseren. Naast een betere 

integratiemethodiek neemt ook de flexibiliteit van deze nieuwe generatie middleware toe. Feitelijk zit EAI 
in het midden tussen meerdere applicatieservers. De applicaties kunnen EAI gebruiken om berichten uit 

te wisselen. Die berichten kunnen verschillend zijn, zoals een vraag om informatie, het antwoord daarop 

etcetera. Verwacht mag worden dat EAI daarmee een positieve invloed heeft op de efficiency van het 
bedrijf en haar bedrijfswaarde, aldus Roztocki & Weistroffer (2009).

Schematisch ziet de werking van EAI er als volgt uit:

webserver

Datawarehouse

...

Database

Financiele applicatie

EAIEAI

HRM-applicatie

ECD/Zorgregistratie

Figuur 2 Voorbeeld van Enterprise Application Integration (EAI)

3
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Enterprise Application Integration:

• Is het proces van het creëren van een geïntegreerde infrastructuur voor het koppelen van verschillende 
systemen, applicaties en databronnen binnen een organisatie.

• Is het geheel van technieken en “cement” dat het mogelijk maakt samenhang te brengen in de werking 

van oude en nieuwe systemen, meerdere protocollen, gegevensbronnen en uitlopende processen.

• Maakt het mogelijk verbinding te leggen tussen aangekochte en zelfontwikkelde software waardoor 

processen beter functioneren.

• Omvat de integratie van verschillende applicaties en deelt informatie tussen applicaties waarbij 
verschillen bestaan tussen omgevingen en programmeertalen.

• Is gericht op het integreren van applicaties tot een naadloos geheel waardoor bedrijfsprocessen en data 

met elkaar “praten” (Banerjee, Chordia en Rajib, 2005).

Kortom, EAI maakt het mogelijk om verschillende systemen met elkaar te verbinden waardoor data, 

communicatie en processen gedeeld worden en er minder sprake is van informatiesilo’s. Een logische 

vervolgvraag is of er dan nog een verschil bestaat met ERP.

Vergelijking van ERP en EAI

Het voordeel van EAI boven ERP is dat er geen herstructurering van processen en data nodig is. Daar waar 
ERP gericht is op het proces van integratie is EAI veel meer gericht op het matchen van processen.  Een 

ander voordeel van EAI is dat de implementatie minder tijd kost dan bij een ERP-systeem. EAI vereist 

minder programmeerwerk dan ERP. Daarnaast levert EAI een kostenvoordeel ten opzichte van ERP op. 

Perspectief ERP EAI

Technisch • Mate van herstructureren van 

bedrijfsprocessen

Hoog/Medium Medium/Laag

• Methode van integratie Procesintegratie Verbinden van processen

• Implementatietijd Lang Medium

Gedragskundig • Mate van weerstand Hoog Laag

• Bedrijfsprocessen Gecentraliseerd Gedecentraliseerd

• Periode waarbinnen het 

systeem eigen wordt gemaakt

Lang Kort

Bron: Lee, Siau and Hong, 2003

Afhankelijk van de bedrijfstak en de specifieke functies kan EAI de kosten met 10%-60% verminderen ten 
opzichte van ERP-software (Gable, 2002).
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De bedrijfsprocessen binnen zorgorganisaties wijken in belangrijke mate af van bedrijfsprocessen 

in andere sectoren. Dat geldt ook voor de ondersteunende processen, waaronder HRM, finance en 
zorgregistratie. Verwacht mag worden dat de diversiteit in onderliggende processen aanwezig blijft of zelfs 

verder toeneemt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het toenemend belang van CRM-systemen 
in de zorg. 

De uniciteit van processen en data maakt dat applicaties daarop duurzaam moeten aansluiten en bij 

veranderingen door wet- en regelgeving of technologische veranderingen voldoende snel meebewegen. 

In zorgland kunnen weinig leveranciers een geïntegreerd pakket leveren dat flexibel is én inhoudelijk het 
tempo in veranderingen op alle domeinen kan bijhouden. Best of Breed applicaties vormen samen met EAI 

een goed antwoord op optimale integratie van processen binnen de zorg. Bovendien vermindert het de 

sterke afhankelijkheid van een enkele leverancier die vaak zijn expertise heeft opgebouwd op een enkel 

onderdeel uit het ERP.
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Vragen over deze whitepaper

Heeft u na het lezen nog vragen, neem dan gerust contact met mij 
op. U bereikt mij eenvoudig via telefoonnummer 073 -640 97 70 of 
e-mail m.melenhorst@aag.nl

U kunt ook uw vraag direct online stellen:

Over Marcel Melenhorst

Als consultant adviseer ik zorgorganisaties om de bedrijfsvoering door outsourcing flexibeler te maken. 
Verder adviseer ik zorgorganisaties op financiering en complexe bedrijfseconomische vraagstukken.

5 Vragen en contact

Direct uw vraag stellen

https://www.aag.nl/steluwvraag?email=m.melenhorst@aag.nl&onderwerp=Whitepaper%20BestofBreed
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