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“Onze facturen gaan zeven weken eerder de deur uit.
Tel uit je rentewinst.”
Peter Feijtel, Bestuursvoorzitter accongavm

IN EEN OOGOPSLAG
Samenvatting
accongavm stapte midden
jaren negentig van een
vestigingsstructuur over
op een matrixorganisatie.
Tegelijk formuleerde het een
groeistrategie die moest
resulteren in een jaarlijkse groei
van zo’n 70 à 80 medewerkers
en een verdubbeling van de
omzet per vijf jaar. Voor het
bereiken van deze doelen
mocht de automatisering geen
flessenhals vormen. SAP en
implementatiepartner Ciber
boden de beste oplossing.
Bedrijf
Naam: accongavm groep B.V.
Locatie: Arnhem
Branche: financiële
dienstverlening
Producten en diensten:
advies en accountancy
Omzet: € 80 miljoen in 2006
Medewerkers: 1100
Website: www.acconavm.nl
Implementatiepartner: Ciber
Uitdagingen en kansen
Forse groei omzet en
organisatie, zowel nationaal als
internationaal
Implementatiehoogtepunt
Overgenomen bedrijven
binnen enkele dagen te
integreren binnen bestaand
automatiseringssysteem

SAP oplossingen
SAP R/3, HR, CRM, BW, ERP
Waarom SAP
Continuïteit
Betrouwbaarheid
Expertise Europese wet- en
regelgeving
Grootste voordelen
Ondersteunt ambitieuze
groeiplannen op korte én lange
termijn
Levert al snel winst op
Verbetert kwaliteit
urenregistratie door
ingebouwde softwarecontroles
Ingebruikname
automatiseringssysteem
overgenomen kantoren binnen
enkele dagen
Locatieonafhankelijke
administratie
Bestaande omgeving
Geen vergelijkbare oplossing
Integratie met derde partijen
Database:
Microsoft SQL Server
Hardware: HP
Besturingssysteem:
Microsoft Windows
Aantal users
1100
Implementatietijd
Integratie nieuwe kantoren
binnen enkele dagen

ACCON g AVM ADVISEURS
EN ACCOUNTANTS
ACCONgAVM FLOREERT DANKZIJ ONDERSTEUNING BIJ
UITVOERING AMBITIEUZE STRATEGIE

De adviseurs en accountants van accongavm stapten midden
jaren negentig van een vestigingsstructuur over op een
matrixorganisatie. Hierin zijn de vier disciplines van accongavm
– accountancy, belastingadvies, juridische dienstverlening en
bedrijfsadministratie – per regio gegroepeerd. Tegelijk werd een
groeistrategie geformuleerd die moest resulteren in een jaarlijkse
groei van zo'n 70 à 80 medewerkers. Dit streven heeft accongavm
inmiddels elk jaar ruimschoots gerealiseerd.
De groei moest deels tot stand komen door overnames van
administratiekantoren. “Dat vraagt ook op ICT-niveau om een
snelle en efficiënte integratie van overgenomen bedrijven”, aldus
Peter Feijtel, Bestuursvoorzitter bij accongavm. “De toenmalige
ICT-ondersteuning sloot daar niet op aan: pas als er behoefte
ontstond, werd ICT ingeschakeld. Elk proces kreeg daardoor zijn
eigen toepassing, met als resultaat dat het verkrijgen van
tactische en strategische informatie moeizaam verliep.”

INFORMATIE BUNDELEN

Daarom ontwikkelde accon avm, naast de ambitieuze
bedrijfsstrategie, een nieuwe ICT-strategie met als doel informatie
uit alle disciplines te bundelen en om management- en
marketinginformatie te genereren. Aangezien het bestaande
urenregistratiesysteem technisch ten einde liep, was een
geïntegreerde oplossing een welkome verbetering. Feijtel:
“Ons doel was om eerst een nieuwe oplossing te introduceren
voor onze ‘urenfabriek’. Maar we namen uitdrukkelijk onze
lange termijneisen mee in het achterhoofd. Er bleef daardoor
een beperkt aantal mogelijkheden over, waarvan SAP de beste
oplossing bleek. Zelfs op de korte termijn voorzagen we al winst.”
g

VEEL VERDIEND OP BEHEERSBAARHEID

Alleen al op de beheersbaarheid van de bedrijfsprocessen
heeft accongavm veel verdiend. Alle informatie leggen de
medewerkers nu centraal vast. Het in gebruik nemen van het
automatiseringssysteem in overgenomen kantoren is binnen
enkele dagen voltooid, terwijl dat voorheen langdurige en
complexe integratieprocessen vereiste.
In 2006 nam accongavm een organisatie met 400 medewerkers
werkzaam op 8 locaties over en evalueerde het tegelijkertijd of
SAP nog steeds de juiste keuze was. “Op basis van onze positieve
ervaringen én onze ambitieuze toekomstplannen, kozen we
opnieuw voor SAP”, zegt Feijtel.

administratie, urenregistratie en facturering volledig. Daarnaast
maakten we beperkt gebruik van de modules voor Customer
Relationship Management en Human Resources (mySAP HR) en
hebben we in 2005 SAP Business Warehouse en in 2007 SAP ERP in
gebruik genomen.
“Ook de kwaliteit van de urenregistratie
is verbeterd, mede ondersteund door
ingebouwde softwarecontroles. SAP heeft
de organisatieverandering van accongavm
prima ondersteund.”
Peter Feijtel, Bestuursvoorzitter accongavm

SOLIDE BASIS

Feijtels collega Arno Janssen, Hoofd Administratie bij accongavm,
valt hem bij: “Juist doordat SAP zoveel mogelijkheden biedt,
loop je het risico dat het boven je hoofd groeit. De dagelijkse
bedrijfsvoering mag niet in gevaar komen. Het is gemakkelijk om
SAP vanuit een solide basis uit te breiden: beheerst, met steeds een
nieuwe mijlpaal. Een goede voorbereiding is daarbij essentieel.
Als je niet voldoende capaciteit vrijmaakt, is er gerede kans dat je
de interne processen niet optimaal in SAP vastlegt. SAP kan veel,
maar het op orde brengen van processen moet je toch echt zelf
doen.”

Profiteren van standaardsoftware

In april 2001 deed accongavm samen met implementatiepartner
Ciber de aftrap voor de implementatie. In januari 2002 ging
het systeem live, volgens planning en budget. Feijtel vertelt dat
accongavm niet te hard van stapel is gelopen.
“Als ik één ding mag aanvoeren voor het succes, dan zijn het de
beperkingen die we onszelf hebben opgelegd bij de ingebruikname
van de vrijwel onbeperkte mogelijkheden die SAP R/3 biedt. Wij
gebruikten aanvankelijk alleen de modules voor de financiële

Uiteraard is ook de volledige steun van het topmanagement
noodzakelijk, net als een goede interne communicatie. “Ook al
is de introductie van SAP een beslissing van het management,
een project slaagt pas als de mensen het zelf helpen opbouwen.
Het was dan ook een verstandige zet om de implementatie in te
bedden in een organisatieverandering. Door de implementatie
niet als een ICT-project te presenteren, hebben we op voorhand
de grootste scepsis tegen SAP als standaardsoftware weggenomen.”

Tastbare voordelen

Zoals gezegd had accon avm de investering al snel terugverdiend.
Feijtel: “Doordat we alle facturen centraal verwerken en
versturen, gaan ze zeven weken eerder de deur uit. Tel uit je
rentewinst. Bovendien bestond een factuur vroeger uit open tekst,
nu is de specificatie direct verbonden aan de uren. Als een factuur
geen toelichting nodig heeft, hoeft één van de accountmanagers
alleen maar akkoord te geven. Ook de kwaliteit van de
urenregistratie is verbeterd, mede ondersteund door ingebouwde
softwarecontroles. SAP heeft de organisatieverandering van
accongavm prima ondersteund.”
g

Arno Janssen: “De centrale beschikbaarheid van informatie is
vitaal. Voordat we SAP gebruikten hielden we alles decentraal
bij. Informatie verzamelden we handmatig en stuurden we dan
in rapportages terug naar de kantoren. Eigenlijk waren deze
rapportages dan al te verouderd om de vestigingen er direct mee
aan te sturen.”
LOCATIEONAFHANKELIJK

In het verlengde daarvan biedt SAP het voordeel van de
locatieonafhankelijke administratie. Klanten en medewerkers
zijn niet langer gebonden aan vestigingen. Janssen: “Dat betekent
dat we bij detachering van een medewerker niet langer uren
intern hoeven te verrekenen. Die onderlinge verrekeningen
brachten een berg werk met zich mee.”
Zo’n 1100 medewerkers op 37 locaties werken anno 2007 met
SAP. Gegevens kunnen zij via een veilige VPN-verbinding
centraal opslaan en op iedere gewenste locatie of elk tijdstip
raadplegen. Janssen: “We zijn geen enorm bedrag kwijt aan
telecommunicatiekosten. Kortom, SAP is een oplossing die
staat als een huis. We kunnen bovendien overgaan naar een
Citrix-omgeving, wat onze flexibiliteit verder vergroot. Verder
is de schaalbaarheid enorm. Biedt een server niet voldoende
capaciteit, dan verplaatsen we het systeem eenvoudig naar een

nieuwe server. Zelfs deelprocessen kunnen worden uitgevoerd
op een eigen server. Een overgenomen kantoor integreren? Twee
dagen klantconversie, een paar uur opleiding – spannender
wordt het niet.”
Hoger niveau

In de toekomst zal accongavm de mogelijkheden van SAP
verder uitbuiten, vooral op tactisch en strategisch niveau. “Eerst
gebruikten we HR en CRM intensiever, daarna zetten we de stap
naar SAP Business Warehouse. We kunnen op een steeds hoger
niveau profiteren van de integratie die SAP heeft gebracht. We
hebben een stabiel uitgangspunt door onze stapsgewijze aanpak.
Eén ding staat in ieder geval vast: we zijn nog lang niet klaar met
SAP. We wisten van tevoren niets van SAP, maar SAP bevestigt
iedere keer opnieuw dat het toekomstvast is en de continuïteit
biedt die wij nodig hebben om onze strategie uit te voeren.”
BUITEN DE GRENZEN UITBREIDEN

Accongavm wil bijvoorbeeld de omzet in vijf jaar tijd verdubbelen
tot € 175 miljoen en ook buiten de grenzen uitbreiden.
Feijtel: “SAP heeft veel expertise op het gebied van Europese
fiscaaljuridische wet- en regelgeving. Dit betekent dat nieuwe
regels snel in de software zijn verwerkt. Het is natuurlijk geen
kwestie van naar binnen rijden en het werkt, maar we kunnen
met SAP onze processen continu blijven optimaliseren, juist door
dat brede scala aan mogelijkheden.”
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