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MANAGEMENT SAMENVATTING (1/3)

INLEIDING EN ONDERZOEKSVRAAG

Op 5 juli 2021 heeft de Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam het programma Make Administration Really Smart (M.A.R.S.) geïmplementeerd en ging het nieuwe 
Identity Access Management (IAM) systeem live. Het doel van het M.A.R.S.-programma was om het toenmalige maatwerk Enterprise Resource Planning (ERP) te 
vervangen door een cloud-based systeemlandschap waarbij de standaard werkwijzen worden gevolgd en daarmee de kwaliteit van de bedrijfsvoering te 
optimaliseren. De ingebruikname, in combinatie met IAM heeft tot veel uitdagingen en problemen geleid, onder andere in de data migratie, aanmaken VUnet-
ID’s, en het onboarden van medewerkers. Deze uitdagingen hebben grote impact op de medewerkers gehad, wat heeft geleid tot stress, frustraties en afname 
van het werkplezier. 

De VU heeft in dat kader Capgemini Invent gevraagd om een evaluatieonderzoek uit te voeren naar het programma over de periode 1 januari 2019 t/m 31 
december 2021 met als hoofdvraag: “Waarom is het traject van ontwerp, selectie en implementatie van het nieuwe systeemlandschap op 5 juli 2021 niet 
goed gegaan? Hoe komt dat en wat zijn de ‘lessons learned’ voor de toekomst?”

ONDERZOEKSAANPAK

Om tot de onderzoeksresultaten te komen, is er deskresearch gedaan, zijn er circa 40 interviews gevoerd met betrokkenen en is Capgemini expertise 

geraadpleegd. De verschillende fasen in het M.A.R.S.-programma zijn geëvalueerd op de onderwerpen (1) governance en besluitvorming, (2) fit tussen 
bedrijfsvoering en IT en (2) verandermanagement en communicatie. 
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MANAGEMENT SAMENVATTING (2/3)

HOOFDCONCLUSIES

Het antwoord op de hoofdvraag waarom het M.A.R.S.-programma en de vervanging IAM niet goed zijn gegaan, is terug te voeren op een aantal hoofdoorzaken:

1. De gekozen architectuur van de bedrijfsvoeringsapplicaties SAP S/4HANA, SuccessFactors, Planon en Omada is geschikt voor de ondersteuning van de 
bedrijfsvoering van de VU. Het was aan de VU om te bepalen op welke wijze het systeem werd ingericht om de bedrijfsprocessen te ondersteunen.

2. Ondanks een gedegen voorbereiding blijkt dat het M.A.R.S.-programma en de vervanging van IAM door de dienst IT, de stuurgroepen en het CvB toch meer 
werden gezien als IT-projecten i.p.v. organisatietransformatie trajecten. De programmadoelstellingen, aanbesteding en gekozen aanpak pasten niet bij de 
complexiteit, het vertrekpunt en de organisatie van de VU. In de context van de VU was de tijdslijn te krap, werd de verbrede scope te ambitieus en was er 
onvoldoende aandacht voor de veranderingen in de bedrijfsvoering en het daarvoor benodigde verandermanagement. De VU was in 20 jaar tijd gewend 
geraakt aan een maatwerk ERP-oplossing die de onderlinge verschillen tussen de ondersteunende diensten en faculteiten en tussen faculteiten 
ondersteunden. De VU had onvoldoende capaciteit, kennis en kunde binnen de ondersteunende diensten om de standaardisatie en 
optimalisatiedoelstellingen van het M.A.R.S.-programma te realiseren.

3. De opzet van de projectaansturing werkte niet bevorderlijk om escalaties en directe sturing mogelijk te maken. Zo zaten er vanuit de stuurgroep M.A.R.S. 
gedelegeerden in de onderliggende projectgroepen, in plaats van dat de onderliggende projecten zelf aan de stuurgroep M.A.R.S. rapporteerden. Bovendien 
zat het verantwoordelijke CvB-lid direct in de stuurgroep van M.A.R.S. 

4. Naarmate de implementatiedatum dichterbij kwam is er steeds minder tijd en aandacht geweest voor de inrichting en het testen van de ketenprocessen 
Financiën, Human Resources (HR) en Facilitaire Campus Organisatie (FCO). Daar kwam bij dat er geen governance en sturing was vanuit de stuurgroep M.A.R.S., 
de programmaorganisatie en consortiumleider Magnus op de samenhang van de sterk van elkaar afhangende IT-programma’s M.A.R.S. en de vervanging van 
IAM. Zo kon het gebeuren dat het nieuwe bedrijfsvoeringslandschap en IAM grotendeels in isolatie van elkaar werden ontwikkeld en pas op het laatste 
moment onder hoge tijdsdruk werden gekoppeld, getest en tegelijkertijd live gingen. Het heeft geschort aan een overkoepelende aansturing van de diverse 
programma's vanuit de VU.

5. De VU-medewerker, met name in de faculteiten, is onvoldoende meegenomen in de ontwikkeling en voorbereid op de implementatie van het nieuwe 
bedrijfsvoeringslandschap. Volgens geïnterviewden was de communicatie te technisch van aard en werd de impact van het nieuwe bedrijfsvoeringslandschap
op de dagelijkse werkzaamheden niet duidelijk gemaakt. Trainingen werden gegeven in de maanden voor de livegang, in een systeem dat nog in ontwikkeling 
was. Waardoor hetgeen getraind werd nog niet de beoogde situatie was en bovendien pas werd toegepast na terugkomst van de zomervakantie.

6. De programmaorganisatie en het management hebben signalen van de werkvloer vaak niet opgepakt. Een veel gehoorde reactie vanuit de 
programmaorganisatie was “dat nemen we mee, komen we op terug” en deed dat uiteindelijk onvoldoende. Zorgen en problemen van de werkvloer hebben 
mondjesmaat hun weg gevonden naar het management en het management deed op zijn beurt niet altijd iets met deze signalen. 
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MANAGEMENT SAMENVATTING (2/3) 

HOOFDCONCLUSIES (VERVOLG)

1. Uit ons onderzoek blijkt dat dit een gevolg is van een silo-cultuur binnen de VU, de hiërarchie in de programma- en lijnorganisatie, hoge tijdsdruk en 
capaciteitstekorten. De manier waarop de implementatie van het nieuwe bedrijfsvoeringsplatform tot stand is gekomen en heeft uitgepakt, heeft bij een
groot deel van de geïnterviewden uit alle lagen van de organisatie het vertrouwen geschaad.

6. De testaanpak schoot te kort. Hoewel gedegen voorbereid en gepland, waren de protocollen onvolledig, was de productieomgeving niet gereed en zijn de 
ketenprocessen onvoldoende getest. Als gevolg kwam testinformatie onvolledig of niet aan bij de stuurgroep M.A.R.S. Het besluit tot ‘go live’ is achteraf 
gezien op basis van onvolledige informatie genomen door de stuurgroep M.A.R.S.

7. De leveranciers zijn op een aantal punten tekort geschoten. In de begeleiding had Magnus een meer bijsturende rol als partner van de programmaleiding 
moeten nemen. Ook zijn er tekortkomingen gevonden in de ervaring van CGI m.b.t. Omada. Geen van de consultants op het project had de vanuit de 
aanbesteding veronderstelde ervaring. Launch! heeft in de aanbesteding een module aangeboden (Poortwachter) die niet gereed was en tijdens het project 
ook niet gereed is gekomen. Hiermee is afgeweken van de beschikbare, in de markt bekende en meer gebruikelijke module van de leverancier HuRis voor de 
Poortwachter-module.

Zo kon het gebeuren dat de VU na livegang werd geconfronteerd met een bedrijfsvoeringslandschap dat niet naar behoren werkte, door de gebruikers als niet 
gebruiksvriendelijk wordt ervaren en de werkwijze voor de gebruikers plotseling veranderde. 

AANBEVELINGEN

In het rapport zijn een aantal aanbevelingen opgenomen naar aanleiding van dit evaluatieonderzoek. Wij adviseren de VU digitale transformaties meer aan te 
pakken en te besturen als organisatieverandertrajecten, waarbij het organisatieperspectief en de gebruiker centraal worden gesteld en trajecten in samenhang 
worden bestuurd. Dit laatste kan worden gewaarborgd door een transformatie office in te richten, die het totale portfolio van de programma’s en projecten en 
de impact ervan op de organisatie overziet. Om Fase 2 van het M.A.R.S.-programma en toekomstige IT-programma’s succesvol te maken is het belangrijk om het 
vertrouwen te herstellen, zowel binnen de ondersteunende diensten en daartussen, maar ook tussen de ondersteunende diensten en faculteiten. In Fase 2 van 

M.A.R.S. is het aan te bevelen om samen met de gebruikers de inrichting en gebruiksvriendelijkheid van het bedrijfsvoeringsplatform te verbeteren. Voor 
toekomstige IT-trajecten is het belangrijk om voortaan over voldoende interne capaciteit, kennis en kunde te beschikken. Maak op basis van de toekomstige 
ontwikkelingen een plan hoe de benodigde VU medewerkers kunnen worden aangetrokken, ontwikkeld en behouden. Zorg bij toekomstige IT projecten voor een 
gedegen risico-gebaseerd testplan en dat er voldoende keten- en gebruikersacceptatietesten worden uitgevoerd. Trainingsmiddelen zouden in de toekomst 
gebaseerd moeten zijn op een afgerond en werkend systeem en afgestemd zijn op de doelgroep. Ten slotte raden wij de VU aan om de programmacommunicatie 
beter toe te spitsen op verschillende doelgroepen en de impact van de communicatie te meten en waar nodig bij te sturen.



Inleiding en onderzoeksopzet p. 6-1701

Bevindingen en conclusies p. 18-30 02

Aanbevelingen p. 31-3403

Bijlagen p. 35-4904

INHOUDSOPGAVE

Disclaimer
• De rapportage betreft de uitkomst van een evaluatieonderzoek 

uitgevoerd door Capgemini en is geen audit.
• Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Raad 

van Toezicht. Dit rapport is aan de RvT opgeleverd. 
• De rapportage is tot stand gekomen op basis van de informatie 

die is verstrekt door de VU Amsterdam en de betrokken 
leveranciers zoals beschreven in deze rapportage. 

• Verspreiding of enige vorm van openbaarmaking van deze 
rapportage buiten de VU Amsterdam is niet toegestaan zonder 
schriftelijke toestemming van Capgemini. 

• Verder is de VU Amsterdam niet gerechtigd deze rapportage aan 
te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen 
in het kader van deze opdracht.
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1. INLEIDING EN 
ONDERZOEKSOPZET

Leeswijzer p. 71.1

Aanleiding evaluatieonderzoek en vraag p. 81.2

Onderzoeksaanpak p. 9-171.3
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1.1 LEESWIJZER

Dit rapport is opgedeeld in vier hoofdstukken. 

• In hoofdstuk 1 beschrijven wij de opdracht van de VU Amsterdam (1.2) en 
presenteren we onze onderzoekaanpak (1.3). We beschrijven in 1.3 
achtereenvolgens de methodes van onderzoek, het onderzoeksraamwerk en de 
verschillende fasen in het M.A.R.S.-programma en IAM-project.  

• In hoofdstuk 2 beschrijven wij onze hoofdconclusies. Na een introductie (2.1) en  
een weergave van drie aspecten die tijdens alle fasen van het programma een 

rol hebben gespeeld (2.2), beschrijven we de conclusies en bevindingen per fase 
in het M.A.R.S.-programma (2.3) en benoemen we tot slot de voornaamste 
consequenties van de implementaties van het M.A.R.S.-programma en het IAM-
project. 

• In hoofdstuk 3 doen wij acht aanbevelingen die de VU kunnen helpen om in de 
toekomst IT-transformaties beter op te zetten, uit te voeren en te laten slagen. 

• In hoofdstuk 4 rapporteren wij op een gedetailleerder niveau onze bevindingen 
en observaties (4.1) en hebben wij als bijlage enkele visualisaties uit VU-
documentatie ter verduidelijking toegevoegd (4.2-4.4).
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1.2 AANLEIDING EVALUATIEONDERZOEK EN VRAAG

In dit onderzoek zijn de volgende twee onderzoeksvragen 
leidend: 
1. Waarom is het traject van ontwerp, selectie en 

implementatie van het nieuwe systeemlandschap op 5 juli 
2021 niet goed gegaan? 

2. Hoe komt dat en wat zijn de ‘lessons learned’ voor de 
toekomst?

In dit evaluatierapport, opgesteld tussen 1 februari en 29 april 
2022, geeft Capgemini Invent op basis van deskresearch, ruim 
40 interviews en haar eigen expertise een antwoord op deze 
vragen.

Naar aanleiding hiervan heeft de VU aan Capgemini Invent 
gevraagd om een evaluatieonderzoek uit te voeren naar het 
programma M.A.R.S. en de vervanging van IAM. De periode die 
onderzocht is loopt van 1 januari 2019 t/m 31 december 2021.

CONTEXT & AANLEIDING OPDRACHT

• De VU heeft in 2019 een nieuw cloud-gebaseerd systeemlandschap 
geselecteerd en deze vervolgens met de standaard werkwijze 
geïmplementeerd. 

• De aanleiding hiervoor was dat het huidige maatwerk ERP-landschap eind 
2025 niet meer door de leverancier zou worden ondersteund en het beheer 
en de doorontwikkeling daarvan steeds lastiger werd.  

• Daarom werd het MA.R.S. (Make Administration Really Smart) programma 

opgestart.
• Het programma werd uitgevoerd door een programmateam, bestaande uit 

VU medewerkers (vanuit HR Management, Arbo & Milieu (HRMAM), 
Financiën, FCO en faculteiten) en externe consultants van de verschillende 
leveranciers. 

• Op 5 juli 2021 heeft de VU het programma M.A.R.S. geïmplementeerd. Op 
hetzelfde moment ging ook het nieuwe Identity Access Management (IAM) 

systeem live.* 
• De ingebruikname van het nieuwe systeemlandschap, in combinatie met 

IAM, heeft tot veel uitdagingen en problemen geleid, zowel technisch als in 
de bedrijfsvoering. 

• Deze uitdagingen hebben een grote impact op de medewerkers gehad, wat 
heeft geleid tot stress, frustraties en afname van het werkplezier.

* In Bijlage 4.2 op p. 46-47 staan de verschillende applicaties uit het nieuwe 
systeemlandschap beschreven. In Bijlages 4.3 en 4.4 op p. 48-49 zijn de 
programmaorganisatie van M.A.R.S. en de projectorganisatie van IAM 
weergegeven.
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Voor deze evaluatie is gebruik gemaakt van deskresearch, interviews en Capgemini expertise 

1.3 ONDERZOEKSAANPAK: METHODES

• Gedurende het hele onderzoekstraject en met name tijdens de beginfase zijn 
documenten bestudeerd. De VU heeft alle medewerking verleend aan dit onderzoek 
door de benodigde documentatie (zie p. 10-16 voor kerndocumenten) en 
medewerkers beschikbaar te maken voor dit onderzoek. Documentatie betrof:

• Plannen van aanpak en documenten over het ontwerp, de bouw en het testen van 
het nieuwe systeemlandschap;

• Email-correspondentie en door medewerkers zelf opgestelde documenten; 

• Notulen van het College van Bestuur (CvB), de Raad van Toezicht (RvT), de 
ondernemingsraad (OR), de vergadering bedrijfsvoering (VB), stuurgroep 
optimalisatie bedrijfsvoering / M.A.R.S., strategisch beleidsteam (SBT) en het 
operationeel crisisteam (OCT). 

• Het onderzoeksteam had vanwege de vertrouwelijkheid van de 
aanbestedingsprocedure geen beschikking over de reacties op de marktverkenning 
(buiten die van Magnus) en geen inzicht in de aanbiedingen van alle leveranciers. 

DESK RESEARCH

• In totaal zijn 84 mensen geïnterviewd. Er zijn drie 
kennismakingsgesprekken en 39 diepte-interviews gevoerd, waarvan 
dertien in groepsverband.

• Er zijn drie groepsinterviews gedaan met circa tien gebruikers per 
groepsinterview. Deelnemers waren medewerkers uit de centrale 
diensten, medewerkers uit de bedrijfsvoering van de faculteiten en 
medewerkers onderwijs en onderzoek.

• Geïnterviewden kwamen uit alle lagen van de VU-organisatie (RvT, CvB, 
decanen, directeuren diensten, OR, directeuren bedrijfsvoering, 
projectorganisatie, afdelingsmanagers en medewerkers) en organisaties 
die betrokken waren bij M.A.R.S. en de vervanging van IAM. De 

gespreksonderwerpen tijdens de interviews zijn toegespitst op de 
geïnterviewden.

• De selectie van geïnterviewden is gemaakt door Capgemini op basis van  
deskresearch en gesprekken met de begeleidingscommissie, bestaande 
uit de interne auditor, een lid van de VU OR, programmadirecteur 
strategie en een lid van de RvT.

• Om integriteit van de interviews te garanderen, zijn de interviews 
uitgewerkt en zijn de interviewverslagen gevalideerd met de 
geïnterviewden. Om transparantie te bevorderen zijn de interviews en 
workshops anoniem. Dat betekent dat er geen overzicht wordt 
gepubliceerd van alle geïnterviewden, dat interviewverslagen niet 
publiek worden gemaakt en dat geïnterviewden niet worden geciteerd.

INTERVIEWS

• Capgemini heeft jarenlange ervaring op het gebied van projectmanagement, IT, 
systeemintegratie, testen, technologie en verandermanagement. 

• Om deze reden zijn de kennis en expertise, opgedaan door het ingezette team in 
vergelijkbare trajecten, alsmede andere experts binnen Capgemini ingezet om de 
gang van zaken binnen de VU te duiden.

• De beslissingen en het verloop van het M.A.R.S. project en de vervanging van IAM zijn 
getoetst aan de best practices in de markt.  

CAPGEMINI EXPERTISE
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Middels bovengenoemde onderzoeksmethodes, hebben wij langs de as van de tijdslijn en programmafasen drie belangrijke thema’s die van toepassing zijn op een 

systeemlandschapsvervangingsproject onderzocht. De verschillende fasen worden in de volgende slides nader toegelicht.

1.3 ONDERZOEKSAANPAK: ONDERZOEKSRAAMWERK

Livegang
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1.3 ONDERZOEKSAANPAK: TOELICHTING PROGRAMMA-FASEN 
M.A.R.S. (1/5)

FASE BESCHRIJVING KERNDOCUMENTEN PERIODE

Visiedocument & 
ambitievorming

De dienst IT stelt samen met een selecte groep van afgevaardigden 
uit de bedrijfsvoering een visiedocument op waarin het toenmalige 
digitale bedrijfsvoeringslandschap wordt beschreven, voor- en 
nadelen van dat systeem worden toegelicht, de trends op het gebied 
van digitale bedrijfsvoering worden bediscussieerd en een hoog-over 
plan van aanpak voor de toekomst wordt geschetst. 

• Aanbestedingsstrategie Bedrijfsvoering (18-11-

2018)
• Visie op Bedrijfsvoeringsplatform voor een 

Digitale Universiteit 1.1 (11-06-2019)

Eind 2018 –
Juni 2019

Marktverkenning Parallel is in een openbare marktverkenning aan marktpartijen 
gevraagd om te reflecteren op de kansen en risico’s voor digitale 
bedrijfsvoering binnen de VU. Een grote en diverse groep 
marktpartijen ging op deze verkenning in. Mede op basis van de 
resultaten van de marktverkenning is het visiedocument opgesteld 
en de scope van de aanbesteding bepaald. 

• Marktverkenning ERP-landschap en aanverwante 

percelen (21-02-2019)
Februari 2019 
– Maart 2019 

Aanbesteding & 
pakketselectie

Een Europees ‘Best Value’ aanbestedingstraject werd opgezet op 
basis van visie en scope. Een viertal marktpartijen meldde zichzelf 
aan middels een prijsopgave, prestatieonderbouwing, risico- en 
kansendossier en hoog-over planning. Op basis van de aanbiedingen 
en presentaties van de marktpartijen is uiteindelijk op basis van een 
vooraf bepaalde set met criteria de opdracht gegund aan een 
consortium met Magnus, Launch! (nu: Adessa) en Planon. Meer 
informatie over de aanbestedingsaanpak is te vinden in Bijlage 4.3 op 
p. 40.

• Inschrijvingsleidraad voor de openbare Europese 

aanbesteding vervanging ERP omgeving VU 
Amsterdam 1.1 (13-09-2019)
• Optimaliseren bedrijfsvoering: Beoordeling en 

selectie vervanging ERP (11-07-2019)
• Op weg naar de digitale universiteit: 

Optimalisatie bedrijfsvoering –
Communicatieconcept (02-09-2019)
• Memo - Organisatorische impact aanbesteding 

(08-12-2019)
• Overeenkomst van Dienstverlening tussen 

stichting VU en Magnus Blue B.V. Implementatie en 
beheer SaaS Oplossing ERP VU (01-01-2020)

April 2019 –
November 
2019
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1.3 ONDERZOEKSAANPAK: TOELICHTING PROGRAMMA-FASEN 
M.A.R.S. (2/5)

FASE BESCHRIJVING KERNDOCUMENTEN PERIODE

Concretisering Het aanbod van het consortium werd verfijnd door het organiseren 
van workshops. Hierin werd de toepasbaarheid van de geboden 
standaarden (best-practices) gevalideerd, nagegaan welke kansen uit 
het kansendossier opgenomen moesten worden, risicobeheer 
uitgedacht, een uitgebreid plan van aanpak en gedetailleerde 
planning gemaakt. De concretiseringsfase hielp ook bij het vestigen 

van vertrouwen tussen het consortium en de VU. Aan het einde van 
de concretiseringsfase werd de dienstverleningsovereenkomst met 
het consortium getekend. 

• Kick-off Concretiseringsfase (15-10-2019)
• Plan van Aanpak Implementatie 1.0 (29-11-2019)

November 
2019 –
December 
2019  

Programma-
inrichting 

De governancestructuur werd ingericht en een taakverdeling werd 
gemaakt. De VU en het consortium besloten over de compositie van 
de programmaorganisatie en de invulling van essentiële rollen in het 
project, bijvoorbeeld business owners, proces owners, 
kwaliteitsborging, architectuur, project management ondersteuning 
en change management. Daarnaast werd een overlegstructuur 
opgezet om middels de juiste overleggremia de sturing en de 
besluitvorming van het programma mogelijk te maken. 

November 
2019 –
December 
2019  
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1.3 ONDERZOEKSAANPAK: TOELICHTING PROGRAMMA-FASEN 
M.A.R.S. (3/5)

FASE BESCHRIJVING KERNDOCUMENTEN PERIODE

Blauwdruk Tijdens de blauwdrukfase werd het plan van aanpak uit de 
concretiseringsfase verder uitgewerkt door middel van 
domeinworkshops en ketenworkshops. Tijdens 144 workshops 
werden de bedrijfsvoeringsprocessen in detail doorlopen en bepaald 
hoe deze processen in het systeem volgens de standaard zouden 
worden ondersteund. Tevens werd bepaald waar de standaard niet 

gevolgd kon worden en eventueel aanvullend maatwerk nodig was. 
Tenslotte werd de impact van het nieuwe systeemlandschap op 
legacy systemen bepaald. Het streven was om de blauwdrukken 
binnen drie maanden op te leveren. Door vertraging met name 
binnen HRMAM is het finale blauwdrukdocument twee maanden 
later opgeleverd. 

• Kick off Blueprintfase (14-01-2020)
• Deliverable Blueprintfase 1.0 (24-04-2020)
• Deliverable Blueprintfase 1.2 (29-05-2020)

Januari 2020 
– Mei 2020



Evaluatieonderzoek M.A.R.S. en vervanging IAM, Vrije Universiteit Amsterdam |  April 2022 14Company Confidential © Capgemini Invent 2022 All rights reserved  |

1.3 ONDERZOEKSAANPAK: TOELICHTING PROGRAMMA-FASEN 
M.A.R.S. (4/5)

FASE BESCHRIJVING KERNDOCUMENTEN PERIODE

Realisatie & 
Integratie

Het nieuwe systeemlandschap werd in een serie van iteratieve 
sprints van een aantal weken, waarin aan deeloplossingen werd 
gewerkt, gerealiseerd en geïntegreerd. Onder begeleiding van het 
consortium werkten consultants in workstreams samen met 
voornamelijk VU-medewerkers uit de centrale diensten.

Deze rol was vooral neergelegd bij het consortium. De VU hield 
toezicht, testte de producten middels domeintesten (d.w.z. werkt de 
software op zichzelf?) en ketentesten (d.w.z. zijn de verschillende 
software systemen goed met elkaar gekoppeld?) en accordeerde de 
opgeleverde producten. Twee streefdata voor livegang (1 januari en 
1 mei 2021) zijn niet behaald vanwege tegenvallende testen en 
onvoldoende voorbereiding van de organisatie. 

• Agile @VU (08-04-2020)
• Tussenstand health checklist BluePrintfase (28-

04-2020)
• Scenario’s HRMAM (mei 2020)
• M.A.R.S. Realisatie Testplan (07-05-2020)
• Vaststelling, gebruik en vastlegging van 

Datamigratie controls (checks & balances)

(14-09-2020)
• Change Plan faculteiten & diensten –

voorbereiding op de livegang (17-09-2021)
• Plan van Aanpak Integratie & Acceptatiefase (25-

09-2020)
• M.A.R.S. Integratie Testplan (nov. 2020)
• VU - Informatietechnologie - Testaanpak (nov. 

2020)
• Criteria Checkpoints (1-12-2020)
• Vrije Universiteit Amsterdam – Review Resultaten 

SAP (01-03-2021)

April 2020 –
Mei 2021

Cut-over Voordat een nieuw systeemlandschap live kan gaan dient de data uit 
de oude systemen te worden overgezet (datamigratie) naar de 
nieuwe systemen. Tijdens de cut-overfase zijn draaiboeken en 
planningen in de praktijk gebracht en proefmigraties gedraaid. In de 
tussentijd werd de organisatie middels trainingen en 
communicatieberichten voorbereid op de livegang van het nieuwe 
systeemlandschap. 

• Cut-over Aanpak – Algemeen (mei 2021)

• Cut-over Draaiboek – Integraal (mei 2021)
• Cut-over Objecten (mei 2021)
• Invulling Nazorg -

programma optimalisatie bedrijfsvoering (1 juni 
2021)

Mei 2021 –
Juli 2021
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1.3 ONDERZOEKSAANPAK: TOELICHTING PROGRAMMA-FASEN 
M.A.R.S. (5/5)

FASE BESCHRIJVING KERNDOCUMENTEN PERIODE

Livegang Op maandag 5 juli ging het nieuwe systeemlandschap live en werden 
de oude systemen definitief uitgezet.

• M.A.R.S. livegang acceptatiecriteria (juli 2021) 5 juli 2021

Hypercare De hypercare fase was bedoeld als periode van een paar maanden 
om de initiële problemen na livegang te verhelpen en ad-hoc 
ondersteuning te bieden. Tijdens de hypercare periode binnen 

M.A.R.S. was een groot deel van de organisatie op vakantie waardoor 
het systeem in relatief beperkte mate in gebruik werd genomen. 
Mede daardoor was de hoeveelheid en de ernst van de problemen 
niet direct zichtbaar. Toen na de vakantieperiode het academisch jaar 
werd opgestart, werd duidelijk dat het systeemlandschap niet goed 
functioneerde. 

Juli 2021 –
September 
2021

Crisisorganisatie Vanwege grote functionele beperkingen van het systeemlandschap, 
de onduidelijkheden over de oorzaken van deze problemen en groot 
ongemak in de VU-organisatie, heeft het CvB een crisisorganisatie 
opgezet. Deze bevatte een SBT en OCT dat de issues heeft 
gebundeld, geanalyseerd, geprioriteerd en opgelost. Het senior 
leiderschap binnen de VU probeerde in deze periode ondertussen 
verdere escalatie te voorkomen en de organisatie geïnformeerd te 
houden over de progressie. Eind december 2021 waren 92 van de 98 
crisispunten opgelost. Daarom is besloten om vanaf januari 2022 de 
crisisorganisatie op te heffen en Fase 2 te starten, waarin aan de 
verdere verbetering van het bedrijfsvoeringsplatform wordt 
gewerkt. 

• Planning Crisismanagement OCT (September 

2021)

September 
2021 –
December 
2021
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1.3 ONDERZOEKSAANPAK: TOELICHTING PROJECT-FASEN
VERVANGING VAN IAM (1/2)

FASE BESCHRIJVING KERNDOCUMENTEN PERIODE

Voorbereiding Omdat de toenmalige IAM applicatie van Quest (One Identity) veel 
technisch onderhoud van de Dienst IT vergde, ontstond het 
voornemen om de IAM applicatie te vervangen. Middels een 
onderzoek naar de technische eisen oriënteerde de VU zich op de 
mogelijkheden. In deze periode is een lijst met eisen opgesteld en 
een openbare Europese aanbesteding opgezet. 

• IAM solution blueprint (22-08-2019)
• Project EA Vervanging IAM (07-10-2019)

Januari 2019 
– December 
2019

Aanbesteding De aanbesteding werd gepubliceerd in januari 2020. Leveranciers 
kregen de gelegenheid om vragen te stellen en documentatie op te 
vragen. In maart 2020 werden de inschrijvingen door de aanbieders in 
presentaties toegelicht. Een maand later heeft de definitieve 
gunning plaatsgevonden. CGI, de gekozen leverancier, heeft 
daarvoor een Proof of Concept gedaan om aan te tonen dat de 
voorgestelde oplossing (Omada) voldeed aan de lijst van eisen. In mei 
2020 werd de overeenkomst tussen de VU en CGI getekend. 

• Offerteaanvraag Openbare Procedure 

‘Vervanging-Identity en Access Management-
applicatie’ (januari 2020)
• Beoordelingsprocedure ‘Vervanging-Identity en 

Access Management-applicatie’ (januari 2020)
Offerte VU vervanging IAM applicatie –
Implementatie Omada Identity Suite
• Gunningsadvies ‘Project Vervanging-Identity en 

Access Management-applicatie’ (01-04-2020)
• Overeenkomst Openbare Procedure Vervanging-

Identity en Access Management-applicatie’ middels 
Omada Identity Suite (01-05-2020)

Januari 2020 
– Mei 2020

Implementatie In een aantal sprints werd de infrastructuur voor de nieuwe 
applicatie gerealiseerd, werd de applicatie ingericht, getest en werd 
de livegang voorbereid (bijv. trainingen van het IAM-team, go-live en 
datamigratie plan).

• Project Management Plan

VU OIS Implementation
• Voorwaardelijke Go besluit m.b.t. IAM OIS (29-09-

2020)

Mei 2020 –
Juli 2021
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1.3 ONDERZOEKSAANPAK: TOELICHTING PROJECT-FASEN
VERVANGING VAN IAM (2/2)

FASE BESCHRIJVING KERNDOCUMENTEN PERIODE

Nazorg De nieuwe IAM-applicatie bleek na livegang niet goed te werken. De 
IAM-incidenten zijn verholpen door een programmamanager IAM aan 
te stellen, externen in te huren en onderzoek te doen naar de aard 
van de problemen. Daarna is in samenwerking met andere partijen in 
de keten een stabiele situatie gecreëerd en heeft het IAM-team een 
adviesrichting document over de toekomst van IAM binnen de VU 

opgesteld. 

• Nazorg Implementatie Omada (02-07-2021) Juli 2021 –
December 
2021
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2. BEVINDINGEN EN 
CONCLUSIES
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Capgemini heeft bij de uitvoering van de evaluatie gekeken naar de oorzaken van de tekortkomingen van met name het M.A.R.S.-programma en het aanpalende IAM 

project. Voor de vernieuwing van het bedrijfsvoeringslandschap heeft de VU ervoor gekozen om met het consortium Magnus, Launch! en Planon de applicaties 
S/4HANA, Mendix, SuccesFactors, LabServant, ServiceNow en Planon met de standaard werkprocessen te implementeren.

Uit ervaring weten we dat de implementatie van een ERP of samengesteld systeemlandschap vrijwel nooit volledig gaat zoals voorspeld. In de praktijk blijkt dat het 
lastig is om vooraf alle eisen en wensen, alsmede de complexiteit van dit soort programma’s exact in te schatten. Dit zorgt bij de meerderheid van dergelijke 
programma’s tot een overschrijding van budget en tijdslijnen enerzijds en een verschil tussen verwachte en geleverde functionaliteit anderzijds. Tenslotte wordt een 
organisatie min of meer gedwongen in een standaard werkwijze van een cloud product mee te gaan terwijl de bestaande systemen veelal volledig maatwerk zijn. 

Met die kennis zijn er tijdens het onderzoek toch aspecten aan het licht gekomen die de min of meer normale afwijkingen tussen wensen en uitkomsten hebben 
verergerd. In elke fase van het programma spelen dat soort aspecten, maar die aspecten die de grootste impact hadden liggen veelal al eerder in het programma. 
Sommige daarvan zelfs voor aanvang van het programma tijdens de visiefase. Capgemini heeft voor iedere fase de door VU gekozen aanpak samen met de 
betrokkenen tegen het licht gehouden en getoetst aan de gangbare aanpak die we in de praktijk tegenkomen. Daar waar we een significante afwijking vonden ten 
opzichte van de gangbare aanpak, hebben we dat in dit hoofdstuk weergegeven.

Voordat we op de volgende pagina’s ingaan op de hoofdconclusies per fase van het M.A.R.S.-programma en het IAM project, beschrijven wij eerst een drietal 
aspecten die tijdens meerdere fasen een rol speelden. 

2.1 INTRODUCTIE
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1. Onjuiste verwachtingen over het nieuwe bedrijfsvoeringslandschap.

Veel VU-medewerkers hebben tot het moment van ingebruikname verkeerde verwachtingen gehad over het nieuwe, op standaard werkprocessen gebaseerde 
bedrijfsvoeringslandschap. Medewerkers waren in de veronderstelling dat het nieuwe systeemlandschap geen achteruitgang in functionaliteit zou opleveren en de 
VU-specifieke wensen en procedures feilloos kon accommoderen. De programmaorganisatie heeft deze verwachtingen niet goed gemanaged. 

2. De programmaorganisatie en het management heeft signalen van de werkvloer vaak niet opgepikt. 

Veel geïnterviewden geven aan dat zorgen en problemen op de werkvloer mondjesmaat hun weg vonden naar het (programma)management en het 
(programma)management niet altijd iets deed met de signalen. Uit ons onderzoek blijkt dat dit een gevolg is van een silo-cultuur en een hiërarchie in de programma-

en lijnorganisatie. Zo werd er weinig verantwoordelijkheid gevoeld binnen de ondersteunende diensten voor de ketenprocessen en waren de ondersteunende 
diensten vooral bezig met het inrichten van hun nieuwe domeinsysteem. Dit werd versterkt doordat de diensten elk met andere leveranciers hun systeem inrichtten. 
De programmaorganisatie en de lijnorganisatie hebben een hiërarchie met veel schijven. Voordat een zorg of probleem vanuit de werkvloer terecht komt bij gremia 
als de stuurgroepen, het CvB en de RvT, is het in verschillende managementlagen geïnterpreteerd en vertaald. Dit zorgde niet alleen voor vertraging in de 
informatievoorziening, maar ook voor vertekening en verlies van informatie. Het M.A.R.S.-programma en het IAM-project werden verder gekenmerkt door hoge 
tijdsdruk en capaciteitstekorten. Het verzamelen van zorgen en problemen en het acteren daarop was om deze reden ook geen prioriteit. Een veel gehoorde reactie 
vanuit de programmaorganisatie was “dat nemen we mee, komen we op terug” en deed dat uiteindelijk onvoldoende. De manier waarop de implementatie van het 
nieuwe bedrijfsvoeringsplatform tot stand is gekomen en heeft uitgepakt heeft bij een groot deel van de geïnterviewden uit alle lagen van de organisatie het 
vertrouwen geschaad. 

3. COVID-19 en de implementatie van MA.R.S. en de vervanging van IAM. 

Toen gedurende de blauwdrukfase de COVID-19 pandemie uitbrak, werd de samenwerking binnen de VU en tussen de VU en de consultants van het consortium 
bemoeilijkt. Uit de interviews blijkt dat het een grote uitdaging was om in een digitale omgeving agile samen te werken, training te volgen, (crisis)communicatie en 
nazorg uit te voeren. Veel geïnterviewden hebben het ‘even bij een collega kunnen binnen lopen’ om iets af te stemmen of te vragen gemist.  

2.2 DRIE ASPECTEN DIE VAN INVLOED WAREN TIJDENS ALLE FASEN
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2.3 BEVINDINGEN EN CONCLUSIES PER FASE IN HET M.A.R.S.-
PROGRAMMA (1/8)

FASE BEVINDINGEN & CONCLUSIES

Visiedocument & 
ambitievorming

Meerdere systemen tegelijkertijd live brengen is te ambitieus gebleken.
De VU heeft ervoor gekozen meerdere systemen tegelijk te vervangen, daar waar de gebruikelijke aanpak is om systemen volgtijdelijk te 
vervangen. Dit brengt twee negatieve aspecten met zich mee die mede ten grondslag liggen aan de problemen. 
1. Met name binnen IT stond de capaciteit onder te grote druk en in het programma werden meer externen ingehuurd dan normaal. 

Naast IAM en M.A.R.S. werden ook nog andere projecten (TOLL, Digital@VU, Office365 etc.) uitgevoerd die tegelijkertijd een beroep 
deden op de beperkte IT capaciteit. Daar kwam bij dat gebruikers in een korte periode werden geconfronteerd met meerdere 
veranderingen in hun werk.

2. De ketenafhankelijkheid voor het datamodel werd niet voldoende onderkend. Met name de samenhang tussen IAM en M.A.R.S. leidde 
tot problemen doordat er ketenprocessen over beide projecten waren gekoppeld. Het is gebruikelijk om met ERP (in dit geval 
S/4HANA) te beginnen en dan te starten met de HR component (in dit geval SuccessFactors en daarbinnen de Employee Central 
functionaliteit) alvorens de IAM functionaliteit te vernieuwen.

De business case en tijdsplanning voor M.A.R.S. waren niet in lijn met de complexiteit van de oplossing en impact daarvan op de 
organisatie.
De business case die ten grondslag ligt aan de vormgeving, aanbesteding en uitvoering van het programma staat niet in verhouding tot 
de impact die de keuzes uit de visie hebben op de VU. Het maximumbedrag (op basis van total cost of ownership) en de daarbij 
behorende tijdslijn en activiteiten stonden niet in verhouding tot de complexiteit van het project. Een vernieuwing van alle bedrijfsbrede
systemen in combinatie met een standaardisatie van de werkprocessen vergt een ruimere planning en vooral meer aandacht voor 
verandermanagement. Hierbij is in onze ogen ook onvoldoende rekening gehouden met de context van de VU waar de verschillende 
onderdelen een grote vorm van autonomie en eigen manieren van werken kennen. Het ontbreken van een organisatie-impactanalyse in 
deze fase heeft het de VU moeilijker gemaakt om de toch al strakke tijdsplanning te verwezenlijken. Uit de interviews kwam naar voren 
dat het volgens de programmaorganisatie om een verzameling afzonderlijke IT-projecten ging. Gezien de omvang en impact op de 
bedrijfsvoering hadden de projecten eigenlijk als een serieuze organisatieverandering aangepakt moeten worden. Bij veranderingen van 
deze omvang zien we vaak dat een transformatieoffice wordt ingericht. Deze stuurt de verschillende projecten als onderdeel van 
dezelfde grootschalige organisatieverandering aan in plaats van als afzonderlijke projecten. Dergelijke sturing ontbrak in de governance.



Evaluatieonderzoek M.A.R.S. en vervanging IAM, Vrije Universiteit Amsterdam |  April 2022 22Company Confidential © Capgemini Invent 2022 All rights reserved  |

2.3 BEVINDINGEN EN CONCLUSIES PER FASE IN HET M.A.R.S.-
PROGRAMMA (2/8)

FASE BEVINDINGEN & CONCLUSIES

Aanbesteding De organisatie was niet klaar voor de gekozen best value aanbestedingsstrategie van M.A.R.S.
In de aanbesteding heeft de VU gekozen voor een best value aanbesteding in plaats van de voor dit type projecten gebruikelijke 
requirements aanbesteding. Bij een best value aanbesteding wordt aan leveranciers gevraagd een oplossing en prijs aan te bieden op 
basis van scope en doelstellingen. Bij een requirements aanbesteding wordt gevraagd op welke wijze leveranciers aan de gevraagde lijst 
met eisen (requirements) kunnen voldoen tegen welke prijs. Het aanbestedingstraject is geheel conform procedure verlopen. Deze keuze 
bracht drie gevolgen met zich mee: 
1. Omdat er geen requirements werden opgesteld konden de gebruikers zich vooraf geen duidelijk beeld vormen van de beoogde 

standaard inrichting alsmede overeenstemming bereiken over de inrichting van de systemen. Ze deden dit pas toen ze tijdens de
concretiseringsfase en blauwdrukfase de inrichting verder uitwerkten. Dit heeft geleid tot vertraging en tot oplopende irritatie
doordat pas tijdens het project duidelijk werd in welke mate de standaarden afweken van de bestaande en door de gebruiker zeer 
gewenste maatwerkoplossingen.

2. Er werd gekozen voor een aanvulling op de oorspronkelijke visie door ServiceNow als pakket toe te voegen. In de best value
aanbesteding werd deze door het winnende consortium van Magnus en Launch! als “kans” in het kansendossier gepresenteerd voor 
het verder verbeteren van het bedrijfsbrede softwareplatform. In de praktijk komen wij echter nergens voorbeelden tegen waarin 
ServiceNow parallel met SuccessFactors wordt geïmplementeerd wanneer er op dat moment al meerdere implementaties lopen.

3. De door Launch! aangeboden module voor de Poortwachterfunctie was onvoldoende ontwikkeld en getest. In een zuivere 

requirements-aanbesteding was dit eerder aan het licht gekomen en was er wellicht een andere module gekozen als onderdeel van de 
oplossing. 

De aanbesteding van IAM is onvoldoende voorbereid en niet goed verlopen. 
Voor de aanbesteding van IAM is geen goede analyse gedaan naar de toekomstige eisen en wensen voor IAM binnen de VU. Daardoor is
de aanbesteding als een één op één systeemvervanging in de markt gezet en zijn niet alle requirements uitgevraagd. Tevens is hierdoor 
een te beperkt budget gereserveerd. Tijdens de aanbestedingsperiode is een proof of concept van het Omada systeem gedaan. Achteraf 
bleek dat de beoordelingscommissie onvoldoende tijd heeft genomen om de opgeleverde stukken gedegen te evalueren.
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2.3 BEVINDINGEN EN CONCLUSIES PER FASE IN HET M.A.R.S.-
PROGRAMMA (3/8)

FASE BEVINDINGEN & CONCLUSIES

Programma-
inrichting

Er is onvoldoende aandacht geweest voor de integratie binnen M.A.R.S. en tussen M.A.R.S. en het algehele IT-landschap. 
In de visie zijn de ketenprocessen (die processen die bedrijfsbrede impact hebben en derhalve gebruik maken van meerdere 
softwareplatformen) goed onderkend. De gekozen opzet voor het programma met een stuurgroep voor M.A.R.S. die via de 
programmadirecteur direct deelneemt in de diverse deelstromen komt hieraan maar gedeeltelijk tegemoet. Veel gebruikelijker is het 
om, bij een digitale transformatie van deze omvang en complexiteit, een transformatie office te benoemen waaraan de stuurgroep 
M.A.R.S. rapporteert. Het gevolg van de keuze door de VU is dat problemen in de uitvoering van de diverse deelprojecten te lang 
onderbelicht bleven. De opgelopen vertraging in IAM vertraagde de besluitvorming over ketenprocessen die op hun beurt weer een 
vertragende invloed hadden op M.A.R.S. De gekozen governance-constructies waarbij (1) het vanuit de CvB verantwoordelijke lid direct 
plaatsneemt in de stuurgroep M.A.R.S. en (2) de programmadirecteur van M.A.R.S. lid is van de stuurgroep IAM maakte het moeilijk om 
onafhankelijk sturing te geven en te reageren op escalaties. 

Concretisering HRMAM wilde requirements opstellen i.p.v. de fit-to-standard analyse uitvoeren die de programmaorganisatie beoogde.
In de concretiseringsfase van M.A.R.S. werden de vereisten verder uitgewerkt ten aanzien van de standaardoplossingen vanuit de 
pakketten en hoe deze zouden aansluiten op de bestaande processen en de gebruikerswensen ten aanzien van deze processen. Vooral 
voor de dienst HRMAM bleek al gauw dat de concretisering een lijst van requirements opleverde waar de software in meerdere gevallen 
(en “by design” gezien het een cloudoplossing betrof) niet aan zou kunnen voldoen. Dit heeft bijgedragen aan een gevoel van 
wantrouwen naar de leveranciers vanuit de HRMAM organisatie en heeft een kiem gelegd voor de relatieproblemen tussen de HRMAM
functie en met name Launch! als leverancier in latere stadia van het project.
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2.3 BEVINDINGEN EN CONCLUSIES PER FASE IN HET M.A.R.S.-
PROGRAMMA (4/8)

FASE BEVINDINGEN & CONCLUSIES

Blauwdruk De kiem voor wat er tijdens de blauwdrukfase is misgegaan is grotendeels al voor de start van deze fase gelegd door keuzes over de 
programmaopzet, inrichting en aanpak in de visiefase en concretiseringsfase. 
Parallelle ontwikkeling van datamodellen zorgde voor (te) late afstemming van ketenprocessen. 
Een cruciaal onderdeel van een succesvolle implementatie is het design van een datamodel voor de organisatie. De attributen die worden 
toegekend aan medewerkers en andere betrokkenen bij de organisatie zorgen ervoor dat autorisaties en financiële stromen goed 
geregistreerd staan en de processen hierop kunnen teruggrijpen. Het HR-systeem wordt normaliter eerst ingericht, omdat daarin het 
datamodel van de organisatie wordt vastgelegd. Hiermee worden de rollen en autorisaties in de diverse processen ingericht. Bij de VU 
werden echter meerdere datamodellen vanuit de diverse systeemimplementaties in parallel ontwikkeld en pas aan het einde over de 
ketenprocessen op elkaar afgestemd. Dit was te laat om de blauwdruk te finaliseren en daardoor schoof een deel van het ontwerp door 
naar de realisatiefase.
Het verschil in zienswijze tussen HRMAM en Launch! had negatieve impact op de doorlooptijd en kwaliteit van de blauwdrukken.
De kritische en in toenemende mate remmende houding van de dienst HRMAM is een direct gevolg van het niet vroegtijdig managen van 
verwachtingen door de centrale programmaorganisatie met betrekking tot de visie en standaard inrichting van het systeem. Wat dit
versterkte was de geringe capaciteit binnen de dienst HRMAM om mee te werken aan het M.A.R.S.-programma. Daar bovenop komt een 
toegenomen spanning tussen consultants en HR in het SuccessFactors implementatie traject. Beide partijen hadden zich hierin meer 
bereidwillig kunnen opstellen, maar het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de programmaorganisatie en stuurgroep M.A.R.S. om 

de ontstane problemen zodanig binnen de VU te escaleren en te managen dat het eerder tot een werkbare situatie was gekomen. Dit 
verschil in zienswijze en de beperkte capaciteit hebben het ontwerp van ketenprocessen dusdanig parten gespeeld dat de vertraging 
steeds groter werd. Ondanks een aantal alignement sessies werden de verwijten steeds erger en de vertraging groter, terwijl de 
leveranciers op een fixed-cost contract waren ingehuurd en het programma daarop stuurde.
De specifieke vereisten vanuit de verschillende onderdelen binnen de VU werden tijdens de blauwdrukfase onvoldoende erkend. 
In het algemeen worden processen ingericht per entiteit als daar verschillende eisen zijn ten aanzien van de inrichting van deze
processen. Tijdens de implementatie bleek voor zowel M.A.R.S. als IAM dat er bij de faculteiten specifieke eisen en wensen t.a.v. de 

inrichting waren. Zo had bijvoorbeeld de faculteit Tandheelkunde (ACTA) specifieke eisen ten aanzien van onboarding/offboarding, 
verlof, access en de koppeling met de patiëntenadministratie. Bij een aantal faculteiten was de rol van afdelingsmanager en delegeren 
naar secretariële ondersteuning een must-have. Dit had al eerder moeten worden onderkend in de voorgaande fasen.
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2.3 BEVINDINGEN EN CONCLUSIES PER FASE IN HET M.A.R.S.-
PROGRAMMA (5/8)

FASE BEVINDINGEN & CONCLUSIES

Realisatie & 
Integratie

De realisatiefase kon door het voorgaande onmogelijk binnen de gestelde tijdsplanning worden afgerond zonder een remedie te hebben ten 
aanzien van de eerder genoemde problemen in de eerdere fasen bij vooral de HR en IAM (keten)processen. Het was dan ook niet mogelijk om 
vervolgens gedegen te testen en te accorderen zodat er tot een acceptabele cut-over en livegang overgegaan kon worden. Zowel de Planon als 
de S/4HANA implementatie ondervonden hiervan veel minder impact en verliepen dan ook grotendeels volgens schema.

Binnen het M.A.R.S.-programma is onvoldoende aandacht besteed aan verandermanagement. 
De verandermanagement aanpak, inclusief communicatiestrategie, is gedegen opgezet en uitgedragen, maar is uiteindelijk in de praktijk 
onvoldoende van de grond gekomen vanwege o.a. de beperkte slagkracht van de decentrale taskforces. Er is door de 
programmaorganisatie en stuurgroep M.A.R.S. onvoldoende op gestuurd. Het gevolg hiervan is dat verandermanagement richting 
faculteit- en dienstmedewerkers gedurende het gehele traject beperkt en generiek is gebleven en medewerkers onvoldoende wist klaar 

te stomen voor de veranderingen. 

De uitgevoerde testen zijn niet valide gebleken. 
In toenemende mate verschoof de realisatiedruk zich naar het testen. Het testen werd met externen uitgevoerd, wat op zich gebruikelijk 
is, maar deze externe testorganisatie bleek instabiel vanwege een hoog verloop onder de testconsultants en -managers. Bovendien bleek 
de ervaring en kennis van de testconsultants enorm te variëren. Daarbij werd onder grote tijdsdruk zonder goede testscripts een grote 
hoeveelheid tests afgewerkt. De functionele gebruikersacceptatietesten werden uitgevoerd door medewerkers van de ondersteunende 

diensten die betrokken waren bij de blauwdruk en realisatie en waren daarmee niet representatief voor de gemiddelde medewerker van 
een dienst en al helemaal niet van een faculteitsmedewerker. Echte gebruikersacceptatietesten hebben zo niet of nauwelijks 
plaatsgevonden. De acceptatieomgeving waarin de testen plaatsvonden was niet productie-representatief, omdat (1) er nog werd 
gebouwd, (2) er gebruik werd gemaakt van dummy-data van beperkte complexiteit en omvang, en (3) de datamodellen nog niet gereed 
waren. Ondanks de risk-based testaanpak is er in de praktijk vooral de happy flow getest en zijn bepaalde risicovolle unhappy flows niet 
getest. Tot slot is er onvoldoende getest in de gehele keten van IAM en de bedrijfsvoeringsapplicaties. Hetgeen getest leverde zodoende 
geen representatief testresultaat voor de werkelijke productieomgeving zoals die binnen de integratiearchitectuur live zou gaan. Diverse 

betrokkenen hebben aangegeven dat de testen te minimaal waren (in procesomvang en dataomvang) en dat er diverse 
procesbeschrijvingen ontbraken die wel noodzakelijk waren voor het testen. Hoewel dit is aangekaart bij de programmaorganisatie, is er 
te weinig bijgestuurd. 
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2.3 BEVINDINGEN EN CONCLUSIES PER FASE IN HET M.A.R.S.-
PROGRAMMA (6/8)

FASE BEVINDINGEN & CONCLUSIES

Cut-over en livegang Ook voor deze fasen geldt dat veel van de problematiek voortkomt uit eerdere fasen. Onvoldoende geteste realisaties en het moeten invoeren 
van workarounds staan een doordachte en foutloze livegang danig in de weg. Daarnaast zijn er een aantal punten te noemen die specifiek zijn 
voor deze fase.

De tijdslijnen voor cut-over en livegang waren te krap. 
Geïnterviewden geven aan dat door tijdsdruk, budgetdruk en momentum de livegang is gepland tijdens de zomervakantie. Hierdoor zijn 
problemen die er waren in het bedrijfsvoeringsplatform onontdekt gebleven totdat de VU terugkwam van de zomervakantie. Het aantal 
issues dat daardoor ineens opkwam is veel hoger uitgevallen dan wanneer er een meer geleidelijke livegang was geweest tijdens het 
academisch jaar. De voorbereidingstijd ten aanzien van de livegang en vooral de voorafgaande cut-over was onvoldoende. De cut-over 
freeze werd kort van te voren aangekondigd en leidde in alle domeinen tot problemen in de lopende bedrijfsvoeringsprocessen. Hoewel 
de datamigratie op zich voldoende was voorbereid vielen door de korte voorbereidingstijd en de timing van de cut-over freeze (midden in 
het boekjaar) meerdere rapportages en data weg die wel relevant waren voor de bedrijfsvoering.  

De communicatie gedurende het programma was onvoldoende.

Alhoewel er een goede communicatiestrategie en -plan was uitgedacht, was de communicatie in de aanloop naar de livegang te 
sporadisch en te gefragmenteerd. De aangewezen communicatieadviseurs van de verschillende taskforces waren beperkt beschikbaar 
voor hun communicatiewerkzaamheden voor M.A.R.S., o.a. omdat er veel van hen gevraagd werd in het TOLL-project, waarin alle content 
voor het nieuwe weblandschap binnen alle faculteiten werd omgezet. Veel geïnterviewden gaven aan dat de communicatie voor en 
rondom livegang generiek en technisch van aard was, in plaats van toegespitst op de specifieke veranderingen van werkzaamheden. 
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2.3 BEVINDINGEN EN CONCLUSIES PER FASE IN HET M.A.R.S.-
PROGRAMMA (7/8)

FASE BEVINDINGEN & CONCLUSIES

Cut-over en livegang Trainingen waren slecht getimed en van onvoldoende kwaliteit. 
Tijdens het trainen werd er nog druk gebouwd aan de inrichting van het systeem, waardoor de inhoud van de training nog aan wijzigingen 
onderhevig was en gebruikers niet de juiste instructies kregen. Tevens werd toen pas voor een grote groep gebruikers duidelijk wat de 
veranderingen in werkwijze voor hen inhield, wat leidde tot discussie tijdens de training. Hierdoor waren gebruikers niet alleen beperkt 
getraind, maar kregen ook geen vertrouwen in een goed werkend systeem voor de livegang. De trainingen werden gegeven zoals 
gebruikelijk in de periode net voordat het nieuwe bedrijfsvoeringsplatform in gebruik werd genomen (mei-juni 2021). Echter doordat het 

systeem live ging op 5 juli 2021, net voor de zomervakantie, werd door velen de training in de praktijk pas toegepast eind augustus 2021. 

De datamigratie is goed voorbereid, maar uiteindelijke onvoldoende getest. 
Hoewel de datamigratie gedegen was voorbereid en het draaiboek passend was voor de activiteit liep de datamigratie tegen meerdere 
problemen aan die al eerder waren veroorzaakt. De onvolledige overzetting van kostenplaatsen door een tekort aan mankracht en het 
wegvallen van relevante data en rapportages door het gebroken boekjaar hadden voorkomen kunnen worden. Als er eerder op 
overkoepelend niveau afspraken waren gemaakt over het te hanteren datamodel en de databronnen die mee gaan naar de nieuwe 
systeemomgeving, had er beter kunnen worden getest met meer data dan er uiteindelijk is gebruikt. 

De livegang van M.A.R.S. en de nieuwe IAM-applicatie waren achteraf gebaseerd op onjuiste informatie. 
De stuurgroep M.A.R.S. is door de programmaorganisatie voorzien van alle benodigde informatie op basis waarvan een besluit tot 
livegang van M.A.R.S. kon worden genomen. Daarbij was voor de stuurgroep M.A.R.S. duidelijk dat er voor een viertal workarounds in het 
HR-domein aanvullende capaciteit nodig was en dat daarvoor 6 FTE zijn aangetrokken en getraind. Uit de informatie bleek dat data
migratie onder controle was en medewerkers en de hypercare organisatie voldoende waren voorbereid. Tot slot is de stuurgroep 
M.A.R.S. medegedeeld dat de stuurgroep IAM op de zondag voor livegang (04 juli 2021) voor het eerst een positief testresultaat t.o.v. de 
werking tussen IAM en M.A.R.S had en de nieuwe IAM-applicatie live kon gaan. Beide stuurgroepen voelden een grote druk om live te 
gaan. Achteraf is gebleken dat de informatie die de livegang rechtvaardigde onjuist was.

Hypercare Na livegang deden incidenten zich in eerste instantie beperkt voor en werden deze onderschat. 
Bij livegang waren veel VU-medewerkers op zomervakantie en werden de systemen tot de laatste weken van augustus in beperkte mate
gebruikt. Hierdoor leek het aantal incidenten mee te vallen en conform gebruikelijke IT-implementatie gewenning. Hierdoor werden de 
incidenten ook in beperkte mate geanalyseerd en onderschat. 
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2.3 BEVINDINGEN EN CONCLUSIES PER FASE IN HET M.A.R.S.-
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FASE BEVINDINGEN & CONCLUSIES

Crisisorganisatie De crisisorganisatie is uiteindelijk kordaat opgericht en op stoom gekomen, maar had niet de capaciteit (geen focus) om de 
organisatie gerust te stellen. 
De problemen na de zomervakantie werden steeds duidelijker doordat het aantal meldingen bij de IT-helpdesk en servicedesks niet meer 
te overzien waren. Zo had de HRM Servicedesk vanaf livegang t/m 26 augustus 2021 in totaal 11.350 tickets, dit waren gemiddeld 5675 
tickets per maand. Normaal gesproken zijn dit gemiddeld 2500 tickets per maand. Het CvB heeft toen binnen twee weken een 
crisismanager aangesteld. De crisismanager richtte in drie weken een crisisorganisatie in en stelde middels een bottom-up inventarisatie 

een lijst met 98 zeer urgente problemen op. In deze periode is de communicatie geïntensiveerd en vanuit de dienst C&M gecoördineerd. 
Na de zomervakantieperiode werd een grote groep gebruikers geconfronteerd met een systeem (1) dat het niet deed, (2) dat aan 
gebruiksvriendelijkheid te wensen overliet en (3) dat een aantal substantiële dingen in de werkwijze had veranderd waar zij onvoldoende 
op waren voorbereid. Doordat de technische en functionele problemen zo groot waren, heeft de crisisorganisatie zich voornamelijk
gericht op het oplossen van en communicatie over dit type problemen. Er was vanuit de crisisorganisatie daarom beperkte aandacht voor 
hoe gebruikers met het nieuwe systeem om zouden moeten gaan. Het was ondertussen aan de diensten en faculteiten zelf om alle 
ontstane problemen in de bedrijfsvoering op te lossen en deze met allerlei workarounds draaiende te houden. Deze focus en het feit dat 

herstelwerkzaamheden niet altijd zichtbaar waren voor de gebruiker zorgde ervoor dat gebruikers zich in de steek gelaten voelden en 
communicatie met excuses vanuit de programmaorganisatie en het CvB niet resoneerde. 
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Gebruikers werden na de implementatie van M.A.R.S. in combinatie met IAM geconfronteerd met een systeem dat niet functioneerde en voor hen niet 

intuïtief/gebruiksvriendelijk was. Daar kwam bij dat door de wijze waarop communicatie en trainingen waren verlopen, gebruikers in de praktijk moesten leren 

werken met het nieuwe systeem. Na verloop van tijd werd voor hen pas duidelijk hoe de manier van werken en hun rol was veranderd. Deze zaken hadden negatieve 

gevolgen voor zowel de bedrijfsvoering als de gebruikers.

Nadere analyse door de crisisorganisatie leverde een lijst van 98 issues op die opgelost dienden te worden om een stabiel systeem te krijgen. Deze issues zorgden in 

alle domeinen voor problemen toen het academisch jaar eind augustus 2021 aanving. Een aantal voorbeelden zijn:

• Autorisaties stonden niet goed waardoor veel gebruikers niet de juiste rechten in het bedrijfsvoeringssysteem hadden en hun werk niet konden doen. 

• VUnetIDs en e-mailadressen konden niet worden verstrekt.

• Honderden medewerkers hadden de eerste weken geen toegang meer tot de online VU-omgeving. Daardoor konden zij niet mailen of werkzaamheden in 

andere VU-systemen verrichten. 

• Het onboardingproces werkte niet waardoor nieuwe medewerkers niet in dienst konden treden. In een aantal gevallen hebben nieuwe medewerker afgezien 

van hun functie bij de VU.

• De salarisuitbetaling werkte onvolledig in de periode augustus t/m november. Meerdere salarissen moesten middels een handmatige workaround worden 

uitbetaald, maar ondanks deze inspanningen zijn er medewerkers geweest die in die maanden op hun salaris hebben moeten wachten.

• Ontbreken van actuele financiële rapportages waardoor de VU en faculteiten financieel niet in control waren.

• Bestel- en facturatieproces deed het bij de start niet. Daardoor raakten bestellingen zoek en werden leveranciers niet betaald. Een aantal leveranciers stopten 

vanwege wanbetaling met leveren. 

• Sommige studenten en met name student-assistenten konden niet worden ingeschreven voor een studie/tentamens waardoor zij studievertraging opliepen. 

2.4 GEVOLGEN VAN DE IMPLEMENTATIE M.A.R.S. EN VERVANGING 
VAN IAM (1/2)
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De genoemde problemen hadden niet alleen een uitwerking op het functioneren van de bedrijfsvoering, maar ook op dat van de medewerkers van met name de 

diensten en afdelingen bedrijfsvoering van de faculteiten. De IT helpdesk en de servicedesks van de ondersteunende diensten werden in korte tijd overspoeld met 

honderden meldingen en vragen per dag. Door het grote aantal raakte men daar het overzicht kwijt en konden gebruikers de desks niet altijd bereiken en werden 

hun problemen niet direct opgelost. De medewerkers van de ondersteunende diensten geven aan dat ze in die tijd onder grote werkdruk via allerlei handmatige 

workarounds zo goed als mogelijk de bedrijfsvoering draaiende hebben proberen te houden. In die periode voelden veel medewerkers zich radeloos. Ze wisten niet 

waar ze met hun vragen/problemen terecht konden en of die ooit zouden worden opgelost. Na COVID-19 en de intensieve M.A.R.S. periode viel dat voor velen 

zwaar. In sommige gevallen zo zwaar dat dit leidde tot (langdurig) uitval en/of vertrek. Binnen alle diensten en faculteiten zijn medewerkers uitgevallen en/of 

vertrokken n.a.v. de problemen die de implementatie van M.A.R.S. en IAM veroorzaakte.

2.4 GEVOLGEN VAN DE IMPLEMENTATIE M.A.R.S. EN VERVANGING 
VAN IAM (2/2)
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3. AANBEVELINGEN
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Manage 
digitale 

transformaties 
als een 
organisatie-
veranderings-
proces.

1

De VU zou digitale transformaties moeten managen als een organisatieveranderingsproces en gebruikers moeten betrekken bij 
het te realiseren eindproduct. Daarbij zijn communicatie en verandermanagement cruciaal voor het creëren van betrokkenheid 

en steun van de diverse stakeholders. Maak bij aanvang van dergelijke digitale transformaties een organisatie-impactanalyse die 
duidelijk maakt welke veranderingen op het gebied van organisatie, werkwijze en medewerkers nodig zijn om de beoogde 
transformatiedoelstelling te realiseren. Stem scope, tempo, moment van implementatie en de benodigde communicatie en 
verandermanagement daarop af. Houd daarbij rekening met de impact van andere programma’s, context en het 
verandervermogen/bereidheid van de VU.

3. AANBEVELINGEN (1/3)

Onze analyse heeft geleid tot acht aanbevelingen om in de toekomst IT-transformaties beter op te zetten, uit te voeren en te laten landen in de organisatie. 

Waarborg 

samenhang van 
digitale 
transformaties 
door een 
transformatie 
office in te 
richten.

2

Om digitale transformaties in samenhang te managen zou de VU er goed aan doen om een transformatie office in te richten dat 
rapporteert aan het CvB. Een dergelijk organisatieonderdeel stuurt op het totaal van de programma’s op basis van de 
strategische doelstellingen van de VU. Door gebruik te maken van een roadmap (afgeleid van de strategie) en 
portfoliomanagement wordt inzichtelijk gemaakt welke veranderingen op welk moment in de tijd gerealiseerd (dienen te) 
worden. Het office houdt overzicht over de diverse programma's en zorgt ervoor dat de capaciteit binnen de ondersteunende 
diensten en faculteiten van de VU aansluit op de vereisten vanuit de digitale programma’s. Ook zorgt het office ervoor dat de 
benodigde veranderingen die de programma's voor ogen hebben inzichtelijk zijn. En dat deze veranderingen op elkaar zijn 
afgestemd en passen bij het verander- en absorptievermogen van de VU. De stuurgroepen van de diverse programma's 
rapporteren aan de transformatie office. Zo zorgt het office ervoor dat de strategische doelstellingen tijdig en passend bij de 
context van de VU worden gerealiseerd. Hoe een transformatie office bij de VU ingericht zou kunnen worden dient nader te 
worden onderzocht en uitgewerkt.
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3. AANBEVELINGEN (2/3)

Werk aan het 
herstel van 
vertrouwen.

4

Het programma M.A.R.S. heeft bij alle betrokkenen en gebruikers, om verschillende redenen, tot frustratie en wantrouwen 
geleid. Signalen van de werkvloer kwamen maar in beperkte mate aan. Op alle niveaus hebben medewerkers zich niet begrepen 
en gehoord gevoeld. Voor M.A.R.S. is het daarom belangrijk om naast de technische en functionele verbetering van het 
bedrijfsvoeringsplatform parallel ook aan het herstel van vertrouwen te werken. Dit dient zowel binnen de ondersteunende 
diensten en daartussen, maar ook tussen de ondersteunende diensten en faculteiten te gebeuren. Zonder herstel van 
vertrouwen is verbetering van het bedrijfsvoeringsplatform en de bedrijfsvoering maar gedeeltelijk mogelijk. Zonder herstel van 
vertrouwen kunnen nieuwe programma’s in het geheel niet goed worden opgepakt. In deze evaluatie is de cultuur ‘slechts’ in de

context van het M.A.R.S.-programma ter sprake gekomen. Voordat gerichte adviezen gegeven kunnen worden hoe deze te 
verbeteren en vertrouwen te herstellen is nader onderzoek nodig.

Verbeter in 
Fase 2 de 
inrichting en 
overweeg een 
herijking van 
de dienst-

verlenings-
strategie van 
bedrijfs-
voering.

3

Inventariseer per bedrijfsvoeringsproces de gewenste verbeteringen, werk oplossingsrichtingen uit incl. de kosten/baten, 

prioriteer deze en neem een gezamenlijk besluit over de wijze waarop verbeteringen wel of niet worden doorgevoerd. Maak de 

inventarisatie en genomen besluiten per voorstel transparant. Communiceer de voortgang en wijze waarop veranderingen 

worden doorgevoerd. Overweeg aanvullend daarop om samen met de ondersteunende diensten en de faculteiten voor het 

bedrijfsvoeringsplatform alsnog een herijking van de dienstverleningsstrategie en het bedieningsconcept te doen. Start vanuit de

strategische doelstellingen van de VU en de wijze waarop het primaire proces onderwijs, onderzoek en valorisatie daar invulling 

aan geeft. Bekijk vervolgens op welke wijze (strategie) het secundaire proces het primaire proces kan ondersteunen. Bekijk 

vervolgens op welke wijze de bedrijfsvoering het beste invulling kan geven aan de bedrijfsvoeringsprocessen en -systemen. 

Maakt daarbij onderscheid in verschillende gebruikersgroepen. Bepaal voor elke groep hoe zij het efficiëntst en effectiefst 

bediend kunnen worden. Onderbouw de strategie en bediening met een kwantitatieve en kwalitatieve business case. Zo wordt 

inzichtelijk wat de kosten en baten zijn van de wijze waarop de bedrijfsvoering is ingericht. Bovendien is daarmee duidelijk te 

maken waarom bepaalde inrichtingskeuzes zijn gemaakt.

Betrek voldoende 
interne 
capaciteit, kennis 
en kunde.

5

Zorg ervoor dat bij de start van een (groot) programma voldoende capaciteit, kennis en kunde van de betrokken interne VU-
teams beschikbaar is. Monitor de capaciteit gedurende de uitvoering van het programma en stuur zo nodig tijdig bij. De VU kent 
een ambitieuze strategische agenda, bijvoorbeeld op IT-gebied. Om deze te kunnen realiseren dient de VU een bepaalde 
capaciteit, kennis en kunde zelf in huis te hebben. Bepaal op basis van een toekomstvisie welke functies voor de toekomst 
noodzakelijk zijn en investeer vervolgens in het aantrekken, ontwikkelen en behouden van deze VU-medewerkers.
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3. AANBEVELINGEN (3/3)

Spits de 
communicatie 
toe op 
verschillende 

doelgroepen 
en meet de 
impact.

7

Maak in de communicatie gebruik van normale mensentaal i.p.v. allerlei technische termen. Spits de communicatie toe op de 
individuele medewerker en/of gerichte doelgroepen. Maak vooral duidelijk waarom en wat er voor hem of haar op welk moment 
gaat veranderen en wordt verwacht. Bouw de communicatie van grotere veranderingen in werkwijzen trapsgewijs op, en zet 
leidinggevenden in om tijdens afdeling overleggen medewerkers stap voor stap mee te nemen in de verandering. Zorg ervoor dat 
leidinggevenden het waarom en hoe van de verandering snappen, omarmen en actief uitdragen binnen hun afdeling. Maak ook 
heel duidelijk wat er wel en wat er niet verwacht of gerealiseerd zal worden en waarom. Meet de impact van de communicatie en
pas strategie, middelen en frequentie daarop aan als de communicatie niet effectief blijkt te zijn. Bijvoorbeeld door vooraf 
communicatie uitingen voor te leggen, te meten hoe vaak berichten zijn gelezen, leidinggevenden en medewerkers te vragen wat 
zij nodig hebben en van de communicatie vonden en middels een poll/quiz op een ludieke manier te meten of de boodschap is 
aangekomen.

Zorg voor een 
volledige en 
goed werkende 
trainings-

omgeving.

8

Zorg voor een trainingsomgeving die volledig is en goed werkt. Maak middels een train-the-trainer principe (bijvoorbeeld via key-
users) mogelijk dat er kort voor de livegang getraind kan worden. Zorg ervoor dat de veranderingen in werkwijzen vooraf al 
duidelijk zijn en niet meer tot discussies kunnen leiden tijdens de training. Zodoende kan tijdens de training alle aandacht gaan 
naar de werking van de nieuwe functionaliteit. Stem de inhoud en trainingsmiddelen (zoals Quick Reference Cards, handleidingen, 
presentaties, instructievideo’s, en knoppentraining) af op de doelgroep. Vermijd daarbij technisch taalgebruik, maar sluit aan bij 
de taal van de doelgroep.

Stel een risico-
gebaseerd 
testplan op en 
voer gebruikers-
acceptatie 
testen uit.

6

Stel voor het testen een risico gebaseerd testplan, -planning en -scenario’s op. Middels deze testmethodiek wordt niet alleen de
happy flow getest, maar ook op basis van risicoanalyse de belangrijkste uitzonderingen. Voer naast technische en functionele 
applicatie testen binnen de applicatie ook testen over de gehele keten uit. Voer de testen uit in een acceptatieomgeving die lijkt 
op de productieomgeving en test met behulp van representatieve gebruikers en data(modellen). Tot slot, geef eindgebruikers de
kans om gebruikersacceptatietesten te doen. Dit verhoogt niet alleen de acceptatie door de gebruiker, maar dit brengt ook 
allerlei bevindingen aan het licht die door de nauw betrokken ontwikkelaars over het hoofd worden gezien.
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4. BIJLAGEN
Bevindingen en observaties p. 36-454.1

Systeemlandschap p. 46-474.2

Programmaorganisatie M.A.R.S. p. 484.3

Projectorganisatie IAM p. 494.4
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Het onderzoek is langs de as van de tijdslijn en programmafasen uitgevoerd door te kijken naar drie belangrijke thema’s die van toepassing zijn op een 

systeemlandschapsvervangingsproject. In deze bijlage wordt voor elk thema de deelconclusies en bevindingen beschreven op basis van documentstudie interviews 
en onze expertise. 

4.1 BEVINDINGEN EN OBSERVATIES: INTRODUCTIE 

• Hoe is de bedrijfsvoering 
meegenomen in de keuze voor de 
nieuwe oplossingen, werkt de 

techniek, hoe verliep de 
samenwerking en wat waren de 
producten van elke fase?

4.2. IT & BEDRIJFSVOERING

• Wie maakte de besluiten en waren 
dit de juiste mensen en werden 
besluiten gemaakt op basis van de 

juiste criteria en informatie?

4.1. GOVERNANCE & 
BESLUITVORMING

• In hoeverre waren medewerkers 
voorbereid op de veranderingen in 
hun werk en zijn ze goed op de 

hoogte gebracht van de 
ontwikkelingen?

4.3. VERANDERMANAGEMENT & 
COMMUNICATIE
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4.1 BEVINDINGEN EN OBSERVATIES: GOVERNANCE & 
BESLUITVORMING (1/2)

# BEVINDINGEN OBSERVATIES

1. Voor het M.A.R.S.-programma is een 

duidelijke governance structuur opgezet.

• Op strategisch niveau is een stuurgroep optimalisatie bedrijfsvoering ingericht (verantwoordelijk voor de sturing op het programma), 

rapporterend aan het College van Bestuur (eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de VU en vernieuwing van het bedrijfsvoering 

platform), waarbij VB en BOVU werden geïnformeerd/om advies werd gevraagd. 
• Op tactisch en operationeel niveau is een programmaorganisatie ingericht (verantwoordelijk voor het managen van het programma) met 

bijbehorende workstreams en deelprojecten. 
• Overlegstructuur met wijze van besluitvorming/voortgangsrapportage, verantwoordelijkheden en rolomschrijvingen zijn beschreven en ingericht.

2. De stuurgroep M.A.R.S. bestond uit een 

representatieve groep senior 

stakeholders uit de VU, maar had 

beperkte tijd en capaciteit om goed op de 

inhoud te sturen; het consortium was te 

laat aangesloten en was 

ondervertegenwoordigd. 

• Vanaf de start kende het programma een stuurgroep. Deze werd in het begin voorgezeten door de directeur IT en na zijn vertrek door een lid uit 

het CvB (januari 2020). De stuurgroep M.A.R.S. bestond uit directeuren diensten, directeuren bedrijfsvoering en decanen. 
• Gedurende de looptijd is de stuurgroep M.A.R.S. uitgebreid en aangepast, uiteindelijk zat er een substantiële groep van directeuren diensten, 

directeuren bedrijfsvoering faculteiten en decanen.
• De stuurgroep M.A.R.S. kwam maandelijks bijeen en werd door de programmadirecteur bijgepraat over de voortgang en werd voor besluitvorming 

geraadpleegd. 
• Pas tien maanden na het ondertekenen van het contract schoof Magnus in november 2020 namens het consortium aan bij de stuurgroep M.A.R.S.. 

Ondanks het feit dat Launch! en Planon elk hun eigen overeenkomst en verantwoordelijkheid hadden binnen het programma, maakten zij geen 

deel uit van de stuurgroep M.A.R.S.
• Het merendeel van de stuurgroepleden M.A.R.S. had vanwege tijdgebrek en/of beperkte ICT kennis en kunde moeite met het verwerken van de 

grote hoeveelheid (technische)informatie om goed te kunnen sturen. Beslissers geven bijvoorbeeld aan dat de blauwdrukdocumenten dermate 

omvangrijk (875 pagina’s + 599 pagina’s bijlage) en technisch waren dat ze het moeilijk vonden om de essentie eruit te halen. Uiteindelijk is er wel 

een directeurenoverleg opgericht dat de inhoudelijke kennis van dienstendirecteuren verder vergrootte. 
• Uit de stuurgroep M.A.R.S. notulen blijkt dat door de hoeveelheid aan bespreekpunten (documenten) en tempo van het programma niet altijd 

voldoende tijd was om alle agendapunten te behandelen. 
• Bij aanvang was de sfeer, energie en ambitie in de stuurgroep goed. Naarmate het programma resultaat steeds meer onder (tijds)druk kwam te 

staan, ontstond meer verdeeldheid en werd er vanuit het perspectief van de eigen verantwoordelijkheid i.p.v. de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid gekeken. De stuurgroepleden M.A.R.S. voelden een vorm van druk en wilden niet de show-stopper zijn.  

3. De projectdocumentatie (bijv. planningen, 

voortgangsrapportages, verslaglegging) is 

zoals die behoort te zijn. 

• Voor het programma is een programmavoorstel gemaakt en per fase zijn (deel)projectplannen uitgewerkt incl. planning.
• Doelstelling(en), uitgangspunten, scope, deliverables, aanpak, afhankelijkheden/randvoorwaarden en risico’s zijn omschreven.
• Het programmavoorstel is in lijn met de visie/doelstelling van het programma en de latere (fase)plannen zijn daar een afgeleide van en in lijn met 

de vorige fase.

4. Besluitvorming binnen het programma is 

volgens de afgesproken governance

verlopen.

• Per fase heeft de programmaorganisatie in opdracht van de stuurgroep M.A.R.S. de afgesproken deliverables opgepakt en uitgewerkt.
• De programmaorganisatie legde de deliverables (programma/projectplannen, blauwdruk, changes etc), na de nodige reviews van bijvoorbeeld VB 

en BOVU ter besluitvorming voor aan de stuurgroep M.A.R.S., die deze accordeerden. Voor cruciale beslissingen, kerndocumenten en 

faseovergangen werd besluitvorming gevraagd aan het CvB. 
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4.1 BEVINDINGEN EN OBSERVATIES: GOVERNANCE & 
BESLUITVORMING (2/2)

# BEVINDINGEN OBSERVATIES

5. De gunningsprocedure is goed ingericht 

en gevolgd.

• Aanbestedingsstukken zijn in lijn met de visie en doelstelling van het programma.
• Een aparte beoordelingscommissie en procedure is ingericht en opgesteld.
• De beoordelingscommissie heeft in november 2019 de verschillende aanbiedingen beoordeeld en op 26 november 2019 de uitkomst over de 

voorlopige gunning voorgelegd aan de stuurgroep. Op 12 december 2019 is de VB geïnformeerd en op 17 december 2019 is aan het CvB

instemming voor de formele gunning gevraagd. 

6. Onvoldoende capaciteit en kennis en 

kunde zorgde voor een verhoogde 

werkdruk bij de betrokken VU 

medewerkers in de workstreams.

• Business Owner (BO), Product Owner (PO), keyusers en andere medewerkers uit de ondersteunende diensten werden gevraagd om naast hun 

dagelijks werk werkzaamheden in het programma op te pakken. Veel van hen hadden hierdoor onvoldoende tijd om de benodigde M.A.R.S. 

werkzaamheden op te pakken en ervaarden een verhoogde werkdruk.
• De kennis en kunde over agile werkmethodieken en Jira, de projecttracering software, was beperkt binnen de VU. Tevens was het niet voor 

iedereen even makkelijk om mee te denken op het gevraagde abstractieniveau en/of het tempo van het programma bij te benen. 
• Bij HR was dit probleem zo groot dat externen zijn ingehuurd om namens de VU deel te nemen in de programmaorganisatie. Echter deze externen 

kenden de VU en HR processen niet of onvoldoende, maar dienden wel de benodigde inrichtingskeuzes te maken voor de VU. 
• Vanuit het oogpunt van quality assurance was er niet voldoende capaciteit in de verschillende workstreams om de interne controle op de 

werkzaamheden goed te waarborgen. 
• De betrokken communicatie medewerkers binnen de faculteiten konden niet voldoende tijd en aandacht geven aan M.A.R.S., omdat van hen ook 

gevraagd werd de content van de faculteit te vernieuwen voor het nieuwe weblandschap (TOLL).
• Naast IAM en M.A.R.S. werden ook nog andere projecten (TOLL, Digital@VU, Office365) uitgevoerd die tegelijkertijd een beroep deden op de 

beperkte IT capaciteit. Om de tekorten op te vullen huren het programma M.A.R.S., project IAM en de IT dienst externe consultants in.  

7. Binnen het M.A.R.S.-programma is een 

kwaliteitsborgingplan en functionaris 

aangesteld; de kwaliteitsborging binnen 

de verschillende tracks en de scope van de 

kwaliteitsborging waren te beperkt.  

• Er zijn gedurende het gehele traject op programmaniveau uitgebreide kwaliteitsanalyses uitgevoerd en gerapporteerd. Deze kwaliteitsanalyses 

zijn meegewogen door bestuurders in de besluitvorming. 
• Er was onvoldoende capaciteit binnen de domeinen/workstreams om toegewijde kwaliteitsfunctionarissen toe te wijzen. Dit zorgde ervoor dat 

signalen soms laat boven kwamen drijven en de centrale kwaliteitsfunctionarissen operationeel moesten bijspringen in de programmaorganisatie.
• De kwaliteitscriteria waren ‘hard’, d.w.z. er werd gestuurd op zaken als functionele domein- en ketentestresultaten en aantal getrainde mensen; 

meer ‘softe’ criteria zoals de afhankelijkheden tussen verschillende programmaorganisaties en de effectiviteit van communicatie, trainingen en 

het verandermanagement ontbraken grotendeels. 

8. De besluitvorming in het M.A.R.S.-traject 

en de afhankelijkheid met aanpalende IT-

projecten werd vanuit silo’s gedaan en 

niet vanuit de keten, resulterend in 

gebrekkige integratie van systemen. 

• Binnen het M.A.R.S.-programma waren verschillende domeinen en workstreams met name druk met het inrichten van hun individuele (aparte) 

applicaties en voelde de integratie in de keten als een secundaire prioriteit. Door in een latere fase bezig te gaan met de ketenintegratie, werken 

de systemen vooral op zichzelf, maar uiteindelijk niet in de gehelen keten.
• Doordat op het M.A.R.S. programma, de vervanging van IAM en TOLL niet centraal/in samenhang werd gestuurd en in beperkte mate afstemming 

was, werden afhankelijkheden en risico’s lange tijd niet gesignaleerd en raakten tijdslijnen ongemerkt steeds meer afhankelijk van elkaar. 

9. De governance voor de vervanging van 

IAM is niet goed opgezet en niet altijd 

goed gevolgd.

• De afhankelijkheden met M.A.R.S. waren niet voldoende in kaart gebracht en hier werd in de governance niet op gestuurd.
• De Change Advisory Board heeft meermaals aangegeven dat de livegang niet verantwoord was. Uiteindelijk besloot de stuurgroep IAM onder 

grote onzekerheid en druk vanuit het mars M.A.R.S. programma toch live te gaan.
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4.1 BEVINDINGEN EN OBSERVATIES: IT & BEDRIJFSVOERING (1/5)

# BEVINDINGEN OBSERVATIES

1. Er is vanuit een technisch perspectief op 

grondige wijze onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden om het ERP-landschap te 

vernieuwen middels een SaaS / standaard 

software oplossing.

• Er is een grondige analyse van het huidige bedrijfsvoeringslandschap gemaakt en middels een brede marktverkenning en intern onderzoekswerk 

een schets gemaakt van de gewenste toekomstige invulling van het bedrijfsvoeringsplatform van de VU.
• De inzichten uit deze onderzoeksfase zijn consistent opgeschreven in een visiedocument, programmavoorstel en aanbestedingsleidraad en 

gedurende de voorbereidingsperiode in 2019 door de juiste gremia geaccordeerd. 
• De doelstelling en gekozen richting (Cloud en daarmee volgen van de standaard werkwijzen) was voor alle betrokkenen tijdens de 

voorbereidingsfase in 2019 helder, echter werd de praktische impact van de besluiten op dat moment onvoldoende begrepen en onvoldoende 

gecommuniceerd.

2. De huidige en gewenste IT-situatie is goed 

in kaart gebracht gedurende 

voorbereidingsperiode; de huidige en 

gewenste staat van de bedrijfsvoering 

niet.

• Tijdens de visievorming, marktverkenning, aanbesteding en concretisering is de huidige en gewenste situatie op IT-gebied steeds op het 

benodigde niveau verder uitgewerkt.
• Er is onvoldoende oog geweest voor de huidige en gewenste organisatie van de bedrijfsvoering binnen de ondersteunende diensten en 

faculteiten en hoe deze het beste kan aansluiten op het primaire proces van de VU. Aansluitend daarop is niet onderzocht welk

dienstverleningsconcept het primaire proces het best kan ondersteunen. Er is dan ook geen overkoepelende business case gemaakt die de kosten 

en baten van de bedrijfsvoering met verschillende (ICT) scenario’s inzichtelijk maakt.. 
• Er is een organisatie impact memo geschreven, tijdens de concretiseringsfase is een fit-to-standard analyse uitgevoerd en tijdens de 

blauwdrukfase is het toekomstige procesverloop in de nieuwe systemen beschreven. Echter op het moment dat duidelijk werd wat de invulling 

zou zijn van de gekozen SaaS-oplossing met standaard werkwijzen is geen organisatie impactanalyse uitgevoerd. Een dergelijke analyse had 

inzichtelijk moeten maken wat de veranderingen zijn op het gebied van organisatie, werkwijzen, rollen en functies.

3. M.A.R.S. is gedurende de looptijd van het 

programma gezien als IT-

vervangingstraject in plaats van een 

reorganisatie van de bedrijfsvoering.

• Het M.A.R.S.-programma is ontstaan vanuit de centrale diensten en (initieel) geleid door programmadirecteur en stuurgroep voorzitter vanuit IT.
• De vijf doelstellingen voor de optimalisatie van de bedrijfsvoering zijn later aan de initiële IT-doelen toegevoegd en waren tijdens de programma 

uitvoer niet leidend.
• Gebruikers uit de faculteiten zijn nauwelijks of niet meegenomen in het opstellen van het visiedocument.
• Gebruikers uit de faculteiten zijn onvoldoende betrokken bij het inrichten en implementeren van het nieuwe systeemlandschap.
• Gebruikers kregen training die voornamelijk gericht was op het functioneel gebruik van het systeem en niet op de verandering van

werkzaamheden. 
• De OR was van mening dat het nieuwe bedrijfsvoeringsplatform zowel adviesplichtig is conform WOR artikel 25, lid 1 punt k “de invoering of 

wijziging van een belangrijke technologische voorziening” als instemmingsplichtig conform WOR artikel 27, lid 1 punt k. “verwerken en 

bescherming van persoonsgegevens”. Het CvB heeft deze wensen niet ingewilligd, omdat ze M.A.R.S. zagen als technisch IT-vervangingstraject. 
• De RvT werd met een beperkte frequentie geüpdatet over het M.A.R.S.-programma, omdat het programma bij aanvang een budget had van 

minder dan €10 mln. en het niet werd geclassificeerd als programma met een majeure impact op de bedrijfsvoering, organisatie en reputatie.
• Verandermanagement en communicatie waren beperkt vertegenwoordigd in de projectplannen en het projectbudget. De communicatie naar VU-

medewerkers bevatte veel technisch IT-taalgebruik.
• Problemen na de livegang zijn in eerste instantie geïnterpreteerd als onvermijdelijke gewenningsperikelen van een dergelijke IT implementatie.
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4.1 BEVINDINGEN EN OBSERVATIES: IT & BEDRIJFSVOERING (2/5)

# BEVINDINGEN OBSERVATIES

4. De keuze voor een best value

aanbestedingsaanpak is op zichzelf niet 

verkeerd, maar bleek ondanks zorgvuldige 

uitvoer tijdens de uitvoering niet goed te 

passen.

• De VU miste IT-kennis en -capaciteit om een uitputtende lijst met criteria voor een toekomstig systeemlandschap neer te zetten en beperkte zich 

tot een lijst met wensen (scope en doelstellingen). Het is niet ongebruikelijk om een specialist in te huren om de benodigde requirements op te 

laten stellen.
• Het aanbestedingstraject is zorgvuldig doorlopen, waarbij tijdig de juiste documentatie is voorbereid en de juiste mensen zijn aangeschreven voor 

feedback en goedkeuring. Zo bevatte het 282-pagina’s tellende plan van aanpak n.a.v. de concretiseringfase een heldere doelstelling, 

uitgangspunten, scope per domein, aanpak en planning, programmaorganisatie, communicatie en change management en risico’s. De elf extra 

scope items zijn op context, voor- en nadelen, oplossingsscenario’s, kosten en baten en risico’s omgeschreven. 
• De best value aanbestedingsaanpak en de doelen van het M.A.R.S.-programma werden niet in de gehele organisatie gesteund, met name binnen 

HR. Als reactie hierop zijn op verschillende plekken lijsten met eisen gemaakt waar de software in meerdere gevallen (en “by design” gezien het 

een standaard cloudoplossing betrof) niet aan zou kunnen voldoen. Dit heeft bijgedragen aan een gevoel van wantrouwen naar de leverancier 

vanuit de HR organisatie en heeft in zekere zin een kiem gelegd voor de relatieproblemen tussen de HR functie en leverancier in latere stadia van 

het project.
• De consequenties van de kans “ServiceNow” – de tool om een gebruiksvriendelijke gebruikersinterface te realiseren – voor de overall scope en 

technische integratie zijn onderschat. 

5. De aanbesteding van IAM is niet goed 

voorbereid en verlopen.

• De budgetaanvraag voor IAM is gebaseerd op een één op één vervanging. Er is niet nagedacht over wat de verwachtingen zijn van een VUnet ID nu 

en in de toekomst en ook de afhankelijkheden met M.A.R.S. waren niet in beeld. De business is hier ook niet bij betrokken. 
• Budget aanvraag is gedaan op basis van een kostenraming van een nieuwe versie van het oude IAM-systeem. Toen leveranciers reageerden op de 

aanbesteding bleek dat de budgetaanvraag onrealistisch laag was. 
• De VU wilde met IAM as-is en zonder maatwerk over naar het nieuwe systeemlandschap. Dit is niet realistisch gezien de hoge mate van maatwerk 

van bestaande systemen waarop IAM diende aan te sluiten. 
• Het aanbestedingsteam bestond hoofdzakelijk uit medewerkers met een technische achtergrond. Zij hadden onvoldoende kennis over de 

bedrijfsprocessen en wensen uit het primaire proces. 
• De Proof of Concept periode was te kort. Er was niet genoeg tijd om de geboden oplossing van a tot z door te nemen. 
• Complexiteiten en andere requirements kwamen boven nadat de aanbesteding was afgerond. Er was toch veel maatwerk nodig. 
• Er is geen service-level-agreement gesloten met de leverancier na de aanbesteding. De VU betaalt hierdoor voor de toepassing van toekomstige 

update releases en doet het beheer zelf. 

6. Gedurende het gehele traject zijn 

signalen, zorgen en wensen die VU-

medewerkers afgaven onvoldoende 

gebruikt door de programmaorganisatie 

en hogere bestuursorganen.  

• Binnen verschillende diensten en faculteiten waren er zorgen en frustraties over het ontwerp en de toepasbaarheid daarvan. 
• Zorgen over de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van het systeem die opkwamen tijdens de realisatie/het testen en trainen werden 

gehoord door de programmaorganisatie, maar onvoldoende ter harte genomen in de ontwikkeling. Veelgehoorde uitspraken waren “dat nemen 

we mee, komen we op terug” en “bedankt voor je opmerking, dat komt terug in de volgende fase”. 
• HR adviseurs en business controllers vingen veel van de signalen uit de ondersteunende diensten en faculteiten op, maar vonden het niet 

gemakkelijk om hun stem te laten horen binnen de lijnorganisatie waar zij deel van uit maakten. 
• Signalen over systeemproblemen van gebruikers werden lange tijd gekenmerkt als onvermijdelijke perikelen die standaard horen bij een grote IT-

implementatie. 
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4.1 BEVINDINGEN EN OBSERVATIES: IT & BEDRIJFSVOERING (3/5)

# BEVINDINGEN OBSERVATIES

7. De geboden M.A.R.S.-oplossing is qua 

architectuur goed ontworpen en passend 

gebleken tijdens de realisatie, al waren 

maatwerk en workarounds voor sommige 

applicaties en koppelingen een must. 

• De uitwerking van de toekomstige landschap architectuur, interfaces, datamodellen en datamigratie was van goede kwaliteit en kan niet worden 

aangemerkt als hoofdreden voor het beperkt functionerende M.A.R.S.-systeem. 
• De veronderstelling dat de link tussen SuccessFactors en ServiceNow voor de complexe onboarding procedures van de VU kon worden 

gewaarborgd door een standaard koppeling was onjuist. 
• De HuRis gecertificeerde SAP SF add-on Illness Manager is als standaard applicatie niet aangewend door het consortium bij de implementatie van 

een Poortwachter-module. In plaats daarvan heeft een van de consortiumpartners ervoor gekozen om deze tool zelf na te bouwen, wat 

doorlooptijd qua ontwikkeling-, test- en validatiecapaciteit verspeeld heeft. 
• De aangeleverde informatie, ervaring en het onderzoek van SAP (1 maart 2021) wijzen erop dat het aantal workarounds en maatwerk verzoeken 

wel relatief hoog is voor een programma van deze aard. Dit is waarschijnlijk ontstaan vanwege de grote complexiteit van het programma, de 

krappe tijdslijn en het beperkte draagvlak voor de standaard in de organisatie. 

8. De blauwdrukken zijn tot stand gekomen 

onder hoge druk in een te korte 

tijdspanne. Het nut ervan voor de gehele 

keten was beperkt vanwege 

uiteenlopende voortgang binnen de 

verschillende domeinen. 

• Er hebben 144 domein- en ketenworkshops over een periode van 5 maanden plaatsgevonden (3 maanden was het doel). In deze workshops was 

een grote representatie vanuit de diensten aanwezig (bijv. business owners, product owners, keyusers en dienstmedewerkers). VU-medewerkers 

in het primaire proces werden in deze fase niet betrokken. De HR adviseurs, business controllers en accountmanagers in de faculteiten stonden 

tijdens het blauwdrukken in een spagaat. Aan de ene kant rapporteerden ze aan de lijnorganisatie van de ondersteunende diensten, aan de 

andere kant ontvingen en communiceerden ze de frustratie in de faculteiten over het nieuwe systeem.
• De blauwdrukfase leverde een blauwdrukdocument van 875 pagina’s plus bijlage van 599 pagina’s op die beschrijft de wijze waarop de VU-

processen in de domein en de keten vertaald kunnen worden naar de nieuwe systemen.  
• De blauwdrukken van met name HR werden verlaat opgeleverd en waren bij aanvang van de realisatiefase nog niet af. Deze vertraging komt door 

beperkte documentatie van de huidige processen, een wens om de huidige processen verder te optimaliseren en de terughoudendheid t.o.v. de 

standaardisatie in het nieuwe systeemlandschap. 
• Door deze vertraging ontstond een toenemende discrepantie in realisatie tussen FCO en Financiën aan de ene kant en HR aan de andere kant. 

Hierdoor werd ook het bouwen en testen van de koppelingen tussen systemen bemoeilijkt en steeds verder uitgesteld.

9. Er werd tot op het laatste moment 

gesleuteld aan de verschillende 

datamodellen die in samenspel live 

dienden te gaan en dit had verstrekkende 

gevolgen voor de datamigratie, testen en 

de werking van het systeem.

• Er werd begonnen met functionele tests en dry-runs voordat de complete inrichting akkoord was. Door met gedateerde en beperkte data te 

testen kwamen de echte fouten pas na livegang boven. Voor een goede datamigratie moet op een gegeven moment de inrichting als finaal 

worden bestempeld, zodat de data stabiel wordt. De migratie was zo een “bewegend doel” geworden. 
• Door de livegang gedurende het boekjaar i.p.v. per 1 januari vonden er noodgedwongen de facto twee migraties plaats, een per 1 januari 2021 en 

een per 1 juli 2021. Hierdoor is er extra complexiteit ontstaan en duurde de migratie erg lang. 
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10. Het aantal testen was groot, de testen 

bleken uiteindelijk niet representatief 

voor hetgeen live zou gaan. 

• De acceptatieomgeving was niet productie-representatief omdat er nog werd gebouwd, gebruik werd gemaakt van dummy-data sets van 

beperkte complexiteit en omvang, en datamodellen die nog niet af waren.
• Er is onvoldoende getest in de keten van IAM en de bedrijfsvoeringsapplicaties. Er is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van hypothetische 

koppelingen tussen een ideaal IAM systeem en Planon.
• Ondanks de risk-based testaanpak is er in de praktijk vooral getest op de happy flow en zijn bepaalde risicovolle unhappy flows niet getest. 
• De testscripts en werkinstructies die nodig waren om als externe en als VU-gebruiker de testen juist uit te voeren, ontbraken lange tijd nog 

vanwege de vertraagde blauwdrukken. 

11. De testorganisatie was niet op orde. • Vanwege gebrek aan testcapaciteit binnen de VU zijn de functionele testen uitgevoerd door een externe testorganisatie. De externe 

testorganisatie was instabiel vanwege hoog verloop onder de testmanagers en testconsultants. Om kwaliteitsredenen is gedurende de 

testperiode drie keer gewisseld van testmanager. De ervaring en kennis van de testconsultants varieerde enorm. Bovendien moesten de 

consultants onder hoge druk zonder goede testscripts een groot aantal tests uitvoeren. 
• De functionele gebruikersacceptatietesten werden voornamelijk uitgevoerd door medewerkers van de ondersteunende diensten die betrokken 

waren bij de blauwdruk en realisatie, Daarmee waren zij niet representatief voor de gemiddelde medewerker van een dienst en al helemaal niet 

van een faculteit-medewerker. Representatieve functionele gebruikersacceptatietesten hebben niet plaatsgevonden. 

12. De besluitvorming omtrent livegang van 

M.A.R.S. en IAM was gebaseerd op 

onbetrouwbare data en vond plaats onder 

hoge druk.

• De stuurgroep M.A.R.S. is voorzien van alle benodigde informatie om een (positief) besluit te kunnen nemen over de livegang. De testresultaten 

waren net voldoende. Daar waar het systeem nog niet werkte werden workarouds voorgesteld. Dit had met name grote impact op HR, omdat HR 

alleen live kon gaan onder voorwaarde dat voor vier workarouds zes FTE werden ingehuurd en getraind. De data migratie was onder controle en 

medewerkers en de hypercare organisatie waren voldoende getraind en voorbereid. Tot slot is de stuurgroep M.A.R.S. medegedeeld dat de 

stuurgroep IAM op de zondag (4 juli 2021) voor livegang voor het eerst een positief testresultaat t.o.v. de werking tussen IAM en M.A.R.S had en 

ook de nieuwe IAM-applicatie live kon gaan. Op basis van deze informatie heeft de stuurgroep M.A.R.S unaniem besloten live te gaan.  
• Gezien de problemen in de testdata, testprotocollen en testpopulatie, bleken de positieve testresultaten een onterecht positief bewijs voor 

livegang voor de stuurgroep M.A.R.S. De data over trainingsopkomst en -effectiviteit bleek achteraf ook onbetrouwbaar te zijn. 
• Geïnterviewden geven aan dat de besluitvorming in de stuurgroepen M.A.R.S. en IAM onder hoge sociale druk en tijdsdruk is verlopen. Door 

toenemende druk in het programma trokken stuurgroepleden zich steeds meer terug op de verantwoordelijkheden van het eigen domein in 

plaats van voor het gezamenlijke programmadoel te blijven staan. “Geen van de stuurgroepleden wilde show stopper zijn.” Daarbij was niet live gaan 

na twee keer uitstel gevoelsmatig voor velen geen optie, omdat naar verwachting dit de energie uit het programma zou slaan.  

13. In de periode na livegang kwam er geen 

hypercare op gang, omdat er relatief 

weinig problemen ontstonden en deze 

laat werden geanalyseerd.

• De meldingen die binnenkwamen werden grotendeels geïnterpreteerd als normale issues en reacties die men mag verwachten bij een dergelijke 

implementatie. Er werd onvoldoende gerealiseerd dat de aantallen incidenten voor de beperkte hoeveelheid verkeer in het systeem vanwege de 

zomervakantie eigenlijk al rode vlaggen hadden moeten opleveren. M.a.w. de schaal van de problemen werd net na livegang onderschat.
• Er waren vier servicedesks en één helpdesk die de incidenten netjes registreerde en terugkoppelde aan de programmaorganisatie. Echter hadden 

ze een lage bezetting voor het aantal issues en niet de capaciteit toen eind augustus het aantal meldingen toenam.
• Omdat veel mensen uit programmaorganisatie van de VU, consultants uit het consortium en stuurgroepleden na livegang op vakantie gingen, 

werden incidenten pas op een laat moment geanalyseerd. Toen de signalen doorkwamen en de crisisorganisatie werd opgericht, was M.A.R.S. al 

bijna 2 maanden live. Gebruikers voelden dat de organisatie gedurende deze periode de problemen heeft gebagatelliseerd. 
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14. De implementatie van het nieuwe IAM-

systeem verliep stroef door een 

combinatie van onvoldoende 

gekwalificeerd personeel, een slecht 

ontwerp en een krappe tijdslijn. 

Management van de crisis verliep wel 

goed. 

• De IAM-consultants van CGI  hadden beperkte kennis van Omada. De ingehuurde Omada-experts deden alleen de complexe installatie en zorgden 

voor het core datamodel. Het project werd aangestuurd door een betrekkelijk onervaren projectmanager.
• Het 15-jaar oude Microsoft settings provisioning script is gekoppeld aan Omada, terwijl dit niet toekomstbestendig was.
• IAM is live gegaan voordat M.A.R.S. dat ging. Dit is fundamenteel verkeerd, aangezien het datamodel nog niet duidelijk was en verschillende 

bronbestanden nog niet up-to-date waren. De vervanging van IAM had moeten plaatsvinden nadat M.A.R.S. succesvol live stond. Bovendien 

leverde dit een vervlechting van tijdlijnen op, die leidde tot veel hectiek en werkdruk.
• Voldoende infra-space was een randvoorwaarde voor een goed werkend IAM, uiteindelijk is er niet op tijd voldoende space geleverd. 

15. De crisisorganisatie is geslaagd om snel 

inzicht te krijgen in de 98 (musthave) op te 

lossen (functionele) problemen en deze 

kordaat op te lossen.

• Op 31 augustus en 2 september 2021 kwam de stuurgroep M.A.R.S. bijeen om de problemen te bespreken.
• Op 6 september 2021 trad de crisismanager aan. Vanaf dat moment maakte de crisisorganisatie samen met proceseigenaren vanuit Financiën, 

HRMAM, ICT en FCO een break-downanalyse met daarbij reële tijdlijnen voor de oplossing per proces. De definitie van “brand meester” (d.w.z. 

onder controle, crisisorganisatie niet meer nodig) is op basis van deze analyse opgesteld en geaccordeerd door het strategisch beleidsteam. 
• Dit leverde een lijst van 98 (musthave) functionele problemen op, die het OCT geleid door het SBT kordaat heeft afgewerkt. Beide teams waren 

multidisciplinair en bevatte afvaardiging uit de ondersteunende diensten en de faculteiten. Op 1 januari 2022 was er nog een handvol problemen 

op de lijst over. 
• Het is verstandig gebleken om de crisisorganisatie als losstaand orgaan met veel mandaat te positioneren en een externe met veel kennis van de 

VU en IT aan het roer te zetten. 
• Het optimisme dat in de programmaorganisatie en crisisorganisatie werd gevoeld over de steeds korter wordende issuelijst werd door veel VU-

medewerkers niet gevoeld. Veel oplossingen waren gericht op technische optimalisatie en niet op gebruiksvriendelijkheid. Bovendien was het 

ondertussen aan de medewerkers van de diensten en faculteiten zelf om alle ontstane problemen in de bedrijfsvoering op te lossen en deze met 

allerlei workarounds draaiende te houden. 
• Voor IAM werden na livegang direct externen aangenomen om de problemen te analyseren, afwijkingen te beheersen en pleisters te plakken. 
• Door samen te werken met alle domeinen in de IAM-keten is uiteindelijk wel een stabiel IAM-processysteem tot stand gekomen.
• Hoewel de Omada software op zich geschikt is voor VU-processen, blijkt de situatie niet houdbaar te zijn vanwege een de gekozen inrichting en de 

benodigde handmatige werkzaamheden. Daarom is tijdens de crisisperiode gestart met de uitwerking van mogelijke toekomstscenario’s voor IAM. 

16. Zowel het nieuwe M.A.R.S.-landschap als 

de vernieuwde IAM-applicatie waren per 1 

januari 2022 nog niet afgerond. 

• M.A.R.S. ging per 1 januari 2022 over naar fase 2 waar verder wordt gewerkt aan het oplossen van de issues en de gebruiksvriendelijkheid wordt 

geoptimaliseerd.
• Door het IAM projectteam is een richtinggevend adviesdocument opgesteld, dat een aantal scenario's voorstelt om de inrichting van het IAM-

systeem op een duurzame manier neer te zetten. 
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1. Er is in verschillende fasen van het 

M.A.R.S.-programma onvoldoende 

stilgestaan bij de consequenties die het 

nieuwe systeemlandschap zou hebben op 

de dagelijkse werkzaamheden.

• Hoewel er verschillende interviews met VU-medewerkers hebben plaatsgevonden tijdens de visiefase, is er met te weinig mensen gesproken over 

de wensen t.a.v. de toekomstige bedrijfsvoering en de impact die het nieuwe systeemlandschap (met standaard werkwijzen) zou hebben op de rol 

en werkzaamheden van de verschillende gebruikers. 
• De aanbesteding was gericht op het implementeren van de standaard. De meeste VU-medewerkers begrepen niet welke consequenties dit zou 

hebben. Tijdens de blauwdrukfase en realisatiefase waren er op verschillende plekken in de organisatie dan ook pogingen om toch een 

maatwerkpakket te realiseren (bijv. door een lijst van eisen op te stellen).
• Tijdens de trainingen werd aandacht besteed aan het gebruik van de systemen, maar niet aan de verandering van werkzaamheden.

2. Communicatie over M.A.R.S.-programma 

was tot het moment van de 

crisisorganisatie onvoldoende 

georganiseerd en te weinig geprioriteerd.

• De communicatiemedewerkers vanuit het consortium, de faculteiten en de ondersteunende diensten waren gezamenlijk verantwoordelijk voor de 

communicatie. Overkoepelende aansturing en coördinatie op het gebied van communicatie ontbrak.
• De decentrale communicatiestrategie was niet uitvoerbaar, aangezien communicatiemedewerkers van de VU hier onvoldoende tijd voor hadden. 

Naast hun ‘gewone’ communicatiewerkzaamheden slokte bijvoorbeeld het programma TOLL veel extra tijd en aandacht op om alle online content 

om te zetten naar het nieuwe web-landschap. Daar kwam bij dat de communicatiemedewerkers vaak zelf ook zoekend waren naar de recente 

ontwikkelingen in het M.A.R.S.-programma en de impact die dat zou hebben op de organisatie. 
• Het gevolg van de communicatiestrategie was gefragmenteerde, sporadische en vaak technische communicatie over het M.A.R.S.-programma, wat 

uiteindelijk leidde tot beperkt draagvlak voor de verandering in de organisatie. Zo geven geïnterviewden aan dat termen als SuccessFactors, 

ServiceNow en integratietesten in communicatieberichten niet resoneerden.

3. De verandermanagement aanpak, 

inclusief communicatiestrategie, is 

gedegen opgezet en uitgedragen, maar is 

uiteindelijk maar beperkt in de praktijk 

gebracht vanwege de beperkte slagkracht 

van de taskforces. 

• De change deliverables zijn allemaal opgeleverd (stakeholder map, communicatieplan, trainingsplan en business readiness plan) en zijn van goede 

kwaliteit. De geïnterviewden zijn over het algemeen tevreden over de instructievideo’s en de Quick Reference Cards. 
• De taskforces waren ontworpen om het M.A.R.S.-programma een zachte landing te geven door bijvoorbeeld het toetsen van de impact, het 

verwerken van de impact in informatiesessies voor leidinggevenden, het faciliteren van trainingen vanuit de centrale programmaorganisatie en 

het leveren van ondersteuning na de livegang. 
• De beoogde veranderstrategie is nooit goed van de grond gekomen, omdat de taskforces onvoldoende duidelijkheid van de 

programmaorganisatie kregen wat hun rol was en welke ontwikkelingen zich nu precies afspeelden in het programma. Bovendien was er in veel 

taskforces een gebrek aan capaciteit. De zorgen over de slagkracht van de taskforces werd erkend door de programmaorganisatie en voorgelegd 

aan de stuurgroep, maar hier is onvoldoende op geacteerd.. 
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4. Ondanks de gedegen trainingsaanpak en 

planning, hebben trainingen vanwege de 

kwaliteit en timing er niet toe geleid dat 

gebruikers klaar voor waren om de nieuwe 

systemen en de daarbij behorende 

vernieuwde werkwijzen te gaan 

gebruiken. 

• De opkomst van 82% voor FCO, 85% voor HR en 76% voor Financiën is op het eerste gezicht goed. Echter had de opkomst hoger kunnen zijn 

omdat trainingen digitaal werden gegeven en zo makkelijker te volgen waren. De opkomst had hoger moeten zijn gezien het belang van de 

trainingen voor de dagelijkse werkzaamheden. 
• Omdat trainingen in een korte periode vlak voor de zomervakantie gepland waren, waren veel VU-medewerkers vanwege vakantieplannen niet in 

de gelegenheid om de trainingen te volgen. 
• Tijdens het trainen werd er nog druk gebouwd aan de inrichting van het systeem, waardoor de inhoud van de training nog aan wijzigingen 

onderhevig was en medewerkers niet de juiste instructies kregen. 
• De trainingen waren voor veel VU-medewerkers het eerste moment dat ze in aanraking kwamen met de fundamentele verandering in systemen 

en werkwijzen. Hierdoor ontstond tijdens de trainingen niet zozeer een leeromgeving, maar eerder een discussieomgeving. 
• Trainingssessies werden geleid door mensen met beperkte systeemkennis en –ervaring. Doordat vragen over de werking van het nieuwe systeem 

veelal niet adequaat beantwoord konden worden, kreeg de gemiddelde VU-medewerker wantrouwen richting het systeem. Zo geven 

geïnterviewden aan dat trainers in veel gevallen de antwoorden op vragen niet konden beantwoorden.
• Het trainingsformat was niet passend voor veel VU-medewerkers. Velen waren op zoek naar een hands-on training over processen in het nieuwe 

systeem. In realiteit kregen VU-medewerkers niet de gelegenheid zelf aan de slag te gaan met het systeem, maar ontvingen ze training over voor 

hen irrelevante systemen en werden geïsoleerde deeltjes van het systeem middels show-and-tells gedemonstreerd. 
• De tijd tussen de trainingsperiode en het moment van livegang/eerste gebruiksmoment was vanwege de zomervakantie te lang. De kennis die 

was opgedaan tijdens de trainingen was tijdens de zomervakantie deels weggeëbd. 

5. Tijdens de crisisorganisatie was de 

communicatie meer empathisch, 

consistenter en beter toegesneden op het 

publiek, maar vanwege de grootte van het 

leed kwam de boodschap niet aan. 

• Na het installeren van de crisisorganisatie werd de dienst C&M actief betrokken, werden er resources vrijgemaakt en kreeg de C&M-directeur een 

plaats in de stuurgroep. Dit zorgde er uiteindelijk voor dat de communicatie consistenter was en beter was toegesneden op de medewerkers. 
• De heldere en regelmatige communicatie over de 98 issuelijst werd gewaardeerd, maar voelde als een pleister op de open wond. De 

communicatie vanuit het programmamanagement en het CvB wordt omgeschreven als beperkt empathisch, bijvoorbeeld tijdens de roadshows. 

Een van de redenen voor de matige ontvangst was het feit dat in de crisiscommunicatie vooral aandacht werd besteed aan de functionele 

gebreken, maar niet aan de fundamentele verandering in werkzaamheden. Veel van de herstelwerkzaamheden vonden plaats in de back-end en 

daarmee onzichtbaar voor de gebruiker Ook was vanwege de scope van de crisisorganisatie geen aandacht voor het uitvoeren van de 

bedrijfsvoering. Het was aan de de diensten en faculteiten zelf om alle ontstane “puinhoop” in de bedrijfsvoering op te lossen en deze met allerlei 

workarounds draaiende te houden. 
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Bron: VU Amsterdam - Bedrijfsvoering VU 
(intranet)
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M.A.R.S.

Planon ondersteunt de administratie van facilitaire processen, zoals het reserveren van zalen en middelen via Outlook, het aanvragen van 
een VU-pas, het bestellen van producten en diensten, maar ook eventmanagement, logistiek, onderhoudsmanagement, service management, 
etc.

Het bestelproces en de registratie van gevaarlijke stoffen en gasflessen vindt in LabServant plaats, een oplossing die hier specifiek voor 
ingericht is.

SuccessFactors, Employee Central en Employee Central Payroll ondersteunen de administratie van de HR processen, zoals 
indiensttreding, verlofregistratie, declareren, payroll, etc.

S/4HANA ondersteunt de administratie van financiële en logistieke processen, zoals het bestel- en verkoopproces, betaalproces, periode 
afsluitingen, tijdschrijven, etc.

Mendix ondersteunt de administratie van onderzoeksprojecten. Met name de planning en budgettering van deze projecten zijn 
belangrijke processen die in Mendix plaatsvinden. De werkelijke kosten worden vervolgens in S/4HANA geregistreerd.

SAP Analytics Cloud ondersteunt het sturingsdomein door middel van (overkoepelende) rapportages vanuit de verschillende bronsystemen. 
Daarnaast ondersteunt SAC in de financiële en decentrale business planning.

ServiceNow ondersteunt de self-services voor VU-medewerkers en fungeert daarmee als medewerkers portaal. ServiceNow maakte geen 
onderdeel uit van de oorspronkelijke aanbestedingsvraag maar werd door leveranciers (Magnus en Launch!) toegevoegd aan de oplossing in 
het kansendossier.

In partnership met een aantal leveranciers zijn verschillende Software-as-a-Service (SaaS) oplossingen samengevoegd tot een nieuw bedrijfsvoeringsplatform:

IAM

Met IAM-systemen bepalen en beheren organisaties welke rechten en welke toegang medewerkers tot systemen krijgen. Het oude Quest
IAM-systeem was niet meer houdbaar en werd vervangen door Omada. 
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4.3 PROGRAMMAORGANISATIE M.A.R.S. 

Bron: Offerteaanvraag extern 
onderzoeksbureau voor het uitvoeren van een 
evaluatie van het Programma Optimalisatie 
Bedrijfsvoering (MARS) van de Vrije Universiteit 
Amsterdam (21-12-2021)
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4.4 PROJECTORGANISATIE VERVANGING IAM 

Stuurgroep IAM

VU Project Delivery

Omada Client SatisfactionCGI Project ManagementVU Project Management

CGI Management/ Engagement 
ManagementVU Sponsor Management

Omada Professional ServicesCGI Project Delivery

Bron: Project Management Plan VU OIS 
Implementation (04-09-2020)
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