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Inleiding
De directie van de BWB heeft besloten tot aanschaf en implementatie van een nieuwe
financiënapplicatie. Na een aanbestedingstraject is de financiënapplicatie van het bedrijf
AFAS het best gewaardeerd en is de opdracht ook aan hen gegund. Middels een kick-off
bijeenkomst op 11 november 2019 werd het startschot gegeven voor de daadwerkeijke
implementatie.
Planning
De planning van het project is vastgelegd in het projectplan én op de online portal van AFAS.
De planning wordt gemonitord door de projectleider en de projectadviseur. In de algehele
planning zal worden toegewerkt naar een realisatie van de implementatie uiterlijk eind april
2020.
Opleiding:
Vanaf januari 2020 zijn de medewerkers van de financiële administratie en de
applicatiebeheerder gestart met het volgen van voor hen relevante cursussen op locatie. De
laatste cursusdag staat gepland op 16 april 2020.
Consultancy-dagen:
Vanaf januari 2020 is AFAS gestart met de consultancydagen bij de BWB. In verschillende
personele samenstellingen (al naar gelang het onderwerp van die dag) is de basisinrichting
van de applicatie gerealiseerd, zijn er processen ingericht en is er gestart met testen. Op
dinsdag 24 maart a.s. zal het e.e.a. in een projectoverleg tussen de projectleiders van de
BWB en AFAS worden geëvalueerd.
Omgeving:
Op verzoek van de BWB zijn er (in tegenstelling tot het eerdere plan) 2 “omgevingen”
aangemaakt: één voor de bedrijfsvoering en één voor belastingen.

Financiële verantwoording
Voor het project implementatie ICT wordt gebruik gemaakt van een investeringskrediet. Deze
investering is aangegaan voor zowel de implementatie van GouwIT en 4Value voor het
belasting- en waarderingspakket en AFAS voor het financiële pakket. Het verloop hiervan
vindt u terug in een afzonderlijke memo.
Conclusie:
Ondanks de actuele situatie (kantoorsluiting t/m 6 april) kan de implementatie van de
financiënapplicatie, zoals het er nu naar uitziet, volgens planning eind april 2020 worden
gerealiseerd. Voorwaarde is wel dat de livegang plaatsvind als er weer gewoon op kantoor
gewerkt kan worden.
Het project is afgerond nadat de financiënapplicatie volledig werkend is opgeleverd, de
medewerkers zijn opgeleid en er decharge is verleend.

