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INLEIDING 

Open Enterprise Resource Planning (OS-ERP) is een opkomende maar nog steeds minder bekende 

vorm van ERP-systemen in Vlaanderen. Nochtans ontstond een veelgebruikt OS-ERP-pakket in België. 

Wat zijn de concrete verschillen tussen de gekende Closed Source oplossingen en de minder gekende 

Open Source concurrenten? Hoe zijn de ervaringen met en de redenen voor een OS-ERP implementatie 

in Vlaamse bedrijven? Komen de beloofde voordelen ook in de praktijk tot uiting? Er worden veel 

beweringen en assumpties gemaakt in de literatuur rond Open Source, maar of deze ook gelden voor 

Open Source ERP systemen, zal onderzocht worden.  

Vervolgens zal het onderzoek gewijd worden aan de fase na de implementatie van OS-ERP bij KMO’s 

(Kleine en Middelgrote Ondernemingen). Onderzoek naar onderwerpen zoals post-implementaties 

zitten nog in de beginfase maar wel in een lift (Yasuda, 2016). Ook door Nah & Delgado (2006) wordt 

het belang van deze fase aangehaald. Hoe gaan de organisaties om met de post-implementatie en met 

de daarbij betrokken externe partijen? Het belang van een overtuigde eindgebruiker is een niet te 

onderschatten factor. Ook de training van de gebruikers en manier van verdere ondersteuning bij 

problemen worden onderzocht. Een Open ERP pakket kan voor een KMO, door hun beperktere budget 

en grotere kans op ‘recource poverty’, een waardig alternatief zijn (Cereola, Wier, & Norman, 2012). 

Maar is er bij een KMO genoeg interne kennis om zich tot een Open Source alternatief te wenden?  

Dit eindwerk bestaat uit 3 grote onderdelen.  

Het eerste deel, de literatuurstudie, wordt uitgewerkt in de eerste 3 hoofdstukken. Eerst worden alle 

nodige concepten voor dit onderzoek gedefinieerd. Ten eerste wordt het begrip ‘Software’ met een 

algemene levenscyclus besproken. Ten tweede volgt de uitleg van de term ‘Open Source Software’ en 

‘ERP-Software’. Ten slotte worden deze laatste begrippen gecombineerd tot ‘Open Source ERP-

Software’. De verschillen tussen de levenscyclussen van voorgaande begrippen komen ook uitgebreid 

aan bod in dit eerste deel. Na de conceptualisering volgt een bespreking van de voor- en nadelen en 

het beschikbare aanbod aan zowel Open als Closed Source ERP-Systemen. Ten slotte komen alle 

relevante actoren aan bod.  

Het tweede deel handelt over het uitgevoerde onderzoek. Hoe het onderzoek opgezet werd door 

middel van de onderzoeksvragen en de relevantie ervan, wordt in de eerste drie onderdelen 

besproken. Het vierde onderdeel hoofdstuk omvat de methodologie. Daarna worden de bestudeerde 

actoren worden opgesomd in het vijfde onderdeel. Het onderzoek focust zich op de aangeboden en/of 
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gebruikte software in de gevalstudies enerzijds en de aanbieders anderzijds, consultancy bedrijven die 

een partner relatie hebben met de aangeboden software. Ten derde is er de gebruiker die voor een 

specifieke software heeft gekozen. Tenslotte worden de resultaten van het onderzoek in een laatste 

hoofdstuk weergegeven. Er wordt een opsplitsing gemaakt tussen de algemene resultaten rond Open 

Source ERP en de ervaringen specifiek met Post-Implementatie van Open Source ERP in KMO’s.  

In het derde deel worden conclusies getrokken uit de uitgebreide literatuurstudie gecombineerd met 

de interviews in een algemeen besluit.  
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DEEL 1: THEORETISCH DEEL 

Het onderzoek wordt ondersteund door een brede theoretische basis. In dit deel zullen eerst enkele 

termen uitgebreid besproken worden aan de hand van bestaande literatuur. Ten eerste wordt Open 

ERP volledig ontleed, zowel het begrip zelf als zijn levenscyclus. Daarnaast worden ook de voor- en 

nadelen tegenover andere software besproken. Deze literatuurstudie wordt afgesloten met een 

vergelijking van het aanbod en een grondige studie van alle betrokken actoren. 

Hoofdstuk 1 CONCEPTUALISERING OPEN ERP 

In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste begrippen van deze thesis gekaderd en gedefinieerd worden. 

Software wordt als eerste begrip behandeld samen met de algemene productlevenscyclus. Open 

Source (OS) en Enterprise Resource Planning (ERP) worden vervolgens apart besproken waarna deze 

twee begrippen verenigd worden. Het onderscheid tussen Open Source en Closed Source ERP is hierbij 

een belangrijke stap. Het verloop van de levenscyclus wordt vergeleken voor zowel ERP t.o.v. andere 

software enerzijds en Open t.o.v. Closed Source Software anderzijds. Ten slotte komen in de vierde 

paragraaf de voor- en nadelen van Open Source (ERP) tegenover Closed Source aan bod.  

1.1 SOFTWARE 

1.1.1 DEFINITIE SOFTWARE 

Software of een computerprogramma is een breed concept dat bestaat uit de instructies of 

commando’s die een computer vertellen hoe deze moet werken (Ouédraogo, 2005). Software is in 

principe ook een product, het wordt voortgebracht door een onderneming als een resultaat van één 

of meerdere activiteiten (Betekenis product, 2016). De ontwikkelaars van software maken gebruik van 

programmeertalen om instructies te schrijven in een verstaanbare vorm, de broncode genoemd. Deze 

lijnen code in een specifieke taal (Stark, 2015) zijn ontastbaar, kunnen niet vastgenomen worden zoals 

bijvoorbeeld een computer (mainframe) of een bureau. Hieruit volgt dat software een immaterieel 

product is. Door middel van ‘compilers’ wordt de broncode vertaald naar objectcode, naar een binair 

formaat, leesbaar voor machines (Ouédraogo, 2005).  
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1.1.2 PRODUCTLEVENSCYCLUS 

Net zoals elk ander product, heeft software een levenscyclus. Er zijn verschillende manieren om de 

levenscyclus van een product te faseren. De oudste methode is de productlevenscyclus. Ter 

vergelijking worden er nog twee andere methodes aangehaald. Hierna volgt een bespreking van 

verschillende methodes, alsook een vergelijkende studie. In deze vergelijkende studie volgt er ook een 

uitdieping van de eerste en de derde fase. 

A. METHODES 

De productlevenscyclus (PLC) (Patton, 1959) is reeds een oud begrip dat een algemeen verloop geeft 

in vier fasen. De focus ligt hier op wat er met een product gebeurt na de ontwikkeling (development):  

(1) Introductie;  

(2) Groeifase;  

(3) Volwassen fase;  

(4) Neergang  

Er zijn auteurs die van deze opdeling afwijken. Enis, La Garce en Prell (Extending the Product Life Cycle, 

1977) hebben deze vier fasen opnieuw opgedeeld naar vijf:  

(1) Productontwikkelingsstadium (Development);  

(2) Toetreding (Entry);  

(3) Onderhoud (Maintenance);  

(4) Uitbreiding (Proliferation);  

(5) Slotfase/Neergang (Exit/Decline) 

 

FIGUUR 1: PRODUCTLEVENSCYCLUS 4 FASEN T.O.V. 5 (ENIS, LA GARCE, & PRELL, 1977, P. 49) 

Een derde methode (Stark, 2015, p. 6) omschrijft de vijf fasen waar een product door gaat, 

onafhankelijk van de industrie.  

(1) Bedenk (Imagine);  

(2) Definieer (Define);  

(3) Realiseer (Realise);  

(4) Ondersteun/Gebruik (Support/Use);  

(5) Terugtrekking/Verwijdering (Retire/Dispose) 
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B. VERGELIJKING METHODES 

Algemeen Methode 1 

(Patton, 1959) 

Methode 2 

(Enis, La Garce, & Prell, 

1977) 

Methode 3 

(Stark, 2015) 

1 Ontwikkeling of 

development  
1) Productontwikkeling 

(development) 

1) Bedenk (Imagine) 

2) Definieer (Define) 

3) Realiseer (Realise) 

2 Implementatie 

of deployment 
1) Introductie 2) Toetreding (Entry) 

4) Ondersteuning/ 

Gebruik (Support/Use)  
3 Post- 

implementatie 
2) Groeifase 

3) Onderhoud 

(Maintenance) 

4) Uitbreiding 

(Proliferation) 

4 Slotfase 
3) Volwassen fase 

4) Neergang 

5) Slotfase/Neergang 

(Exit/Decline) 

5) Terugtrekking/ 

Verwijdering 

(Retire/Dispose) 

FIGUUR 2: VERGELIJKING LEVENSCYCLUSSEN (TOP MANAGEMENT'S STAKE IN A PRODUCT'S LIFE CYCLE, 1959), (EXTENDING THE PRODUCT 

LIFE CYCLE, 1977) & (PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT, 2015) 

De eerste visie is een standaard, maar heeft als nadeel dat de ontwikkelingsfase ontbreekt. Het is 

nochtans een belangrijke fase die nog vóór de introductie plaatsvindt. De tweede methode haalt deze 

fase wel aan als productontwikkeling. De derde methode splitst deze fase zelfs op in het bedenken, 

definiëren en realiseren van een product.  

Na de toetreding of introductie gaan de eerste twee methoden ook elk een andere richting uit. Bij de 

oudste methode (Patton, 1959) wordt overgegaan naar een groeifase terwijl hierna bij Enis et al. (1977) 

het onderscheid tussen onderhoud en uitbreiding volgt. Deze fasen vinden allemaal plaats tijdens het 

‘gebruik’. De derde methode maakt door de benaming van de vierde fase ‘het gebruik en 

ondersteuning’ geen onderscheid tussen de implementatie zelf en de post-implementatie.  

Alle methoden hebben een gemeenschappelijk einde van de levenscyclus door een vervalfase met een 

eventuele verwijdering. De eerste methode maakt hier nog een onderscheid tussen het punt van 

volwassenheid en de neergang die daarop kan volgen. Vervolgens bevat de derde methode ook twee 

visies. Ten eerste is er het ontwikkelaarsstandpunt dat na de eerste drie fasen ondersteunt en 

vervolgens terugtrekt. Daartegenover staat het gebruikersstandpunt met als laatste fasen gebruik en 

verwijdering. 
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Door een combinatie van de drie beschreven methodes (Figuur 2) werd er een algemeen verloop 

opgesteld in vier fasen. Deze is voor dit onderzoek gebruikt voor de simpliciteit en beknoptheid in 

plaats van één van de andere methodes. Een product wordt ontwikkeld waarna het gebruikt zal 

worden. De implementatie wordt gevolgd door het gebruik inclusief onderhoud, ondersteuning en 

aanpassingen, verder de post-implementatie genoemd. 

Zowel de ontwikkelings- als de post-implementatiefase hebben elk een eigen levenscyclus, die allebei 

hieronder worden besproken. De implementatie is een moment van effectieve overgang van geen of 

een oud naar een nieuw product. Ten eerste is deze ook onderdeel van de SDLC en ten tweede bevat 

ze geen eigen cyclus. Daarom wordt deze fase voor software niet verder toegelicht. Ook de vervalfase 

wordt verder in deze studie niet apart besproken aangezien deze onderdeel is van de 

post-implementatie. Indien een product in deze fase zit, wordt een nieuwe levenscyclus opgestart. 

Deze nieuwe ontwikkeling kan slechts een kleine vernieuwing of een volledig nieuw product inhouden.    

Ontwikkeling 

Ten eerste is er de ontwikkelingsfase, de SDLC (System Development Life Cycle). Dit is een sequentiële 

methode om de fasen tijdens de ontwikkeling van een systeem te beschrijven (Grenci & Hull, 2004).  

Algemeen 

(Figuur 2, Pag. 5) 

System Development Life Cycle 

(Saini & Kaur, 2014) 

1 Ontwikkeling of development 

1 Feasibility study (geschiktheidsanalyse) 

2 

Analyse van de vereisten en 

specificaties (Requirement Analysis and 

Specification) 

3 System design (systeem ontwerp) 

4 Coderen (coding) 

5 Testen (testing) 

2 Implementatie of deployment 6  Implementatie (Implementation) 

3 Post- implementatie 7 Post-implementatie (Maintenance) 

4 Slotfase  

FIGUUR 3: VERGELIJKING ALGEMENE LEVENSCYCLUS EN SDLC 
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In voorgaande tabel is het duidelijk dat de eerste fase van de algemene cyclus nu opgesplitst wordt in 

een analyse van zowel de geschiktheid van het systeem, een grondige systeemanalyse en ten slotte 

het ontwerpen van het systeem, de effectieve codering en het testen. De geschiktheid wordt onder 

andere afgewogen ten opzichte van andere systemen met een kosten/baten analyse. Het analyseren 

van de behoeften en nodige specificaties door een onderzoek van zowel de processen, de gebruikers 

en de functionaliteit is een tweede stap. Vervolgens wordt het systeem op basis van de functionele 

analyse en ontwerpvereisten opgezet en geïmplementeerd (Grenci & Hull, 2004). 

Post-implementatie 

Volgens Nah, Faja en Cata (2001) bestaat de post-implementatie fase van software uit 4 verschillende 

fasen. Ten eerste is er de introductiefase net na de release en de effectieve inwerkingtreding van het 

systeem. Daarop volgt een groeifase waarin de gebruikers vertrouwd geraken met verplichte software 

en de functionaliteiten leren gebruiken. Bij software die vrijwillig gebruikt wordt zal het aantal 

gebruikers tijdens deze fase stijgen. Als de grenzen van het programma afgetast worden kan men 

stellen dat men in de maturiteitsfase komt waarna de limieten bereikt worden in de vervalfase. Deze 

vervalfase is gemeenschappelijk voor zowel de algemene levenscyclus als de cyclus van de post-

implementatie. 

Algemeen 

(Figuur 2, Pag. 5) 

Post-implementatie 

(Nah, Faja, & Cata, 2001) 

1 Ontwikkeling of development   

2 Implementatie of deployment   

3 Post- implementatie 1 Introductiefase 

2 Groeifase 

3 Maturiteitsfase 

4 Slotfase 4 Vervalfase 

FIGUUR 4: VERGELIJKING FASEN ALGEMEEN EN POST-IMPLEMENTATIE (FIGUUR 2, PAG. 5) & (NAH, FAJA, & CATA, 2001) 

Verder zullen voor zowel Open Source, ERP en de combinatie telkens ook een levenscyclus besproken 

worden. De focus ligt hier ter eerste op de ‘development-fase’. Deze omvat elke stap vanaf het idee of 

de behoefte aan een nieuwe software (1. Ontwikkeling). Eens het systeem ontwikkeld is, zal er 

overgegaan worden naar het gebruik ervan in een bedrijf of de toetreding ervan in de markt 

(2. Implementatie). Dit wordt besproken in het gedeelte over gebruiksmogelijkheden en houdt 

voornamelijk de ingebruikname in. Ten derde is er de post-implementatie fase (3), ook vaak de 
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Maintenance en Support (M&S) fase genoemd, deze gaat van start van zodra er een activiteit 

plaatsvindt die te maken heeft met training, aanpassingen, onderhoud of andere ondersteuning.  

Soorten ondersteuning 

Naast verschillende fasen kan men binnen de post-implementatie fase van software vijf soorten van 

ondersteuning onderscheiden: 

(1) Corrigerend onderhoud;  

(2) Adaptief onderhoud;  

(3) Perfectionerend onderhoud; 

(4) Preventief onderhoud; 

(5) Gebruikersondersteuning  

Corrigerend, adaptief en perfectionerend onderhoud zijn drie soorten opgenoemd door Lientz en 

Swanson (1978). Corrigerend onderhoud houdt in dat er zich ad hoc een technische storing heeft 

voorgedaan terwijl adaptief onderhoud planbaar is met het doel tot aanpassen van software aan een 

veranderende omgeving (Vtel telecom Service Level Agreement, 2016) & (B-ware, 2016). Dit houdt 

vaak een update of andere aanpassingen in om de applicatie technisch te verbeteren (NRB, 2016). 

Indien de software wordt aangepast aan de eisen van de gebruiker, wordt perfectionerend onderhoud 

uitgevoerd (B-ware, 2016). Ten vierde wordt er soms uit voorzorg onderhoud uitgevoerd, preventief 

onderhoud (Nah, Faja, & Cata, 2001), “om eventueel optredende fouten voor te zijn” (B-ware, 2016).  

Gebruikersondersteuning is een laatste soort van ondersteuning, deze soort omvat onder andere de 

training van de eindgebruikers. Het is een feit dat deze stap reeds van start kan gaan voor de 

implementatie zelf. Maar aangezien de ondersteuning van de gebruikers een continu proces is, zal 

training in deze masterproef onder de post-implementatie fase gecategoriseerd worden. Volgens 

Devos, Van Landeghem en Deschoolmeester (A New Perspective on IT Governance in SMEs, 2012) 

hebben organisaties met minder IT-personeel, zoals KMO’s, externe expertise nodig voor de 

implementatie en training. Het geld en de tijd die gestoken wordt in training zijn vaker hoger dan de 

beschikbare budgetten van KMO’s (Sezgin, 2012). 

De definiëring van bovenstaande termen wordt door consultancy bedrijven in een Service Level 

Agreement (SLA) of een Overeenkomst op Diensteniveau (DNO) beschreven. Deze worden niet 

vrijgegeven om commerciële redenen (Hendrickx, 2016) maar zullen in het onderzoek geanalyseerd 

en in de mate van het mogelijke beschreven worden.  
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1.2 OPEN SOURCE SOFTWARE 

Open Software staat voor ‘Open Source Software’. Deze term wordt eerst gedefinieerd waarna er 

gefocust wordt op het evolutie ervan in de tijd. Tenslotte wordt de levenscyclus besproken.  

1.2.1 DEFINITIE OPEN SOURCE SOFTWARE 

Open Source Software (OSS) is software waarvan de broncode voor iedereen beschikbaar is en door 

iedereen te veranderen (Van Dale Woordenboek, 2015). Volgens Xu en Brinkkemper (2007) kan deze 

definitie uitgebreid worden tot de “beschikbaarheid voor inspectie, verspreiding en aanpassing door 

elke geïnteresseerde persoon”. De tegenhanger van OSS is Closed Source Software (CSS) ofwel 

‘proprietare’ software, waarbij de broncode niet wordt vrijgegeven.  

“Een belangrijk kenmerk van OSS is dat dit niet geïsoleerd ontwikkeld wordt maar in een bredere 

context van een community of een organisatie. Dit OSS-gebaseerd eco-systeem bestaat mede uit 

projecten, bedrijven die evenwel concurrenten kunnen zijn, regelgevende instanties, etc.” (López, et 

al., 2015). OSS wordt vervolgens ook door deze publieke community in eerste instantie gratis 

beschikbaar gesteld (Rouse M. , 2009). Maar zoals later in deze masterproef gespecifieerd zal worden, 

is dit laatste niet steeds het geval. Er wordt zelfs geschat dat in 2016 toch 95% van alle commerciële 

softwarepakketten OS-componenten zullen bevatten (López, et al., 2015).  

OSS kan op veel plaatsen gebruikt worden. Enkele toepassingen zijn besturingssystemen, office 

software, internet gerelateerde software,… waarbij enkele bekende en alomtegenwoordige 

voorbeelden horen zoals Linux, Mozilla Firefox, Google met o.a. Google Chrome en Android, MySQL, 

OpenOffice en Torrents.  

1.2.2 EVOLUTIE OPEN SOURCE SOFTWARE 

Het ontstaan van Open source Software gaat volgens Hars en Qu (Johansson & Sudzina, 2004) terug 

naar de jaren 1950 tot 1960. Naast de software die verkocht werd, was er een vrije uitwisseling van  

macro’s en utilities (hulptoepassingen) op fora. Volgens Miller, Voas & Costello (2010) lag de focus 

toen op het verkopen van hardware en werd software gratis verspreid en door academici en 

professionele onderzoekers beschouwd als publieke eigendom.  

De echte start van OSS was volgens Johansson & Sudzina (2004) en Miller, et al. (2010) de oprichting 

van de FSF (Free Software Foundation) door Richard Stallman in 1984. Het GNU’s project, een vrij 

besturingssysteem van Stallman was met zijn ‘General Public License’ (GPL) heel invloedrijk (Miller, 
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Voas, & Costello, 2010). GNU is een recursief acroniem (GNU’s Not Unix), dat zichzelf als onderdeel 

heeft en waarvan de eerste letter vrij gekozen werd (Wat is een recursief acroniem? , 2016).  

Een tweede belangrijke beweging, de ‘OSI’ (Open Source Initiative), gesticht in 1988 (Miller, Voas, & 

Costello, 2010), bezit het ‘Open Source’ certificatielabel. Indien aan de OSI definitie (OSD) voldaan is, 

kunnen ontwikkelaars dit handelsmerk gebruiken (OSI, 2007). Volgens hun model moeten volgende 

distributievoorwaarden vervuld zijn (Rouse M. , 2009): 

- The software being distributed must be redistributed to anyone else without any restriction. 

- The source code must be made available (so that the receiving party will be able to improve or 

modify it). 

- The license can require improved versions of the software to carry a different name or version 

from the original software. 

De idee achter OSI lijkt heel sterk op dat van Free Software en de FSF (Rouse M. , 2009). Free betekent 

in deze context niet ‘gratis’ maar ‘vrij’. De Free Software Foundation gaat uit van de voordelen die 

mensen en organisaties kunnen genieten door het verkrijgen van de broncode. Eén van de positieve 

gevolgen hiervan is de mogelijkheid tot het bestuderen van de achterliggende code. Zodoende kan 

men leren hoe men tot deze code kwam, hoe deze werkt en mag men ze zelfs verbeteren en 

veranderen zolang men ze hierna ook weer vrij laat hergebruiken en verspreiden (Rouse M. , 2005). 

 

FIGUUR 5: JOURNEY OF OPEN SOURCE SOFTWARE (CIGNEX DATAMATICS GLOBAL, 2014) 

Op bovenstaande tijdlijn zijn de belangrijkste ontwikkelingen op vlak van OSS te zien. De X-as toont 

een indicatie van het gebruik van Open Source Software. Snel na het ontstaan van het internet 

ontstonden de FSF en het GNU project. Applicaties konden vanaf dan ook beschermd worden met een 

http://searchsoa.techtarget.com/definition/source-code
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GPL. Pas in de late jaren ’90 werd Open Source door het publiek aanvaard,  waarna ze zich 

differentieerden van de commerciële Open Source. De Verenigde Naties (UN) stelde in 2005 een beleid 

op voor het gebruik van Open Source Software in zijn secretariaten (Ouédraogo, 2005). Dit was een 

belangrijk moment voor de erkenning en verspreiding ervan. Dit beleid versnelde de adoptie door 

ondernemingen. Vanaf 2012 was OSS volgens Cignex Global (Journey of Open Source Software, 2014) 

onderdeel van de IT strategie van elke onderneming. Het werd reeds eerder aangehaald dat in een 

groot aandeel van de commerciële software Open Source onderdelen terug te vinden zijn. “Ruim 

driekwart van de bedrijven heeft tenminste een deel van zijn processen draaien op Open Source 

Software” (Redactie Executive-People, 2016). Er zijn ook een aantal veelgebruikte applicaties waarvan 

bedrijven zich niet steeds bewust zijn dat deze Open Source zijn en doordat een gemiddelde applicatie 

voor 30 % uit Open Source code bestaat, gebruiken veel organisaties er onbewust gebruik van (Bunt, 

2015). Enkele toepassingen van Google alsook Drupal, OpenOffice, GIMP,… zijn bijvoorbeeld Open 

Source. In 2015 hebben er ook enkele traditionele propriëtaire bedrijven, zoals Microsoft en Apple, 

software in een Open Source versie uitgebracht (Bhartiya, 2015).  

In onderstaande tijdslijn (Figuur 6 (LaGarde, 2013)) is ook duidelijk te zien dat er tussen 2005 en 2011 

een grote verandering optreedt in de houding ten opzichte van Open Source Software. De meeste 

bedrijven stelden zich in het begin nogal defensief op ten opzichte van OSS. Dit noemt men de 

preventiefase (Prevention). Ze waren er bang van en probeerden het gebruik ervan tegen te gaan door 

middel van maatregelen. Enkele koplopers op vlak van OSS waren reeds op de hoogte van Open Source 

en waren er zich van bewust dat controle op OSS nodig was alsook het beheren van de adoptie ervan 

(Manage). Slechts een klein aandeel zat in een meer gevorderde fase. In 2011 kijken de meesten op 

een héél andere manier naar Open Source. Het grootste aandeel bevindt zich reeds in de derde fase 

van maturiteit. Het proactief overwegen van Open Source, door het als een valabele optie te 

beschouwen, doet men in de inspanningsfase (Promote). Een groter aandeel is ook reeds in de 

Transformatiefase (Transform) waarin bedrijven proberen mee te doen door code te doneren of deel 

te nemen aan de community. Een minderheid bevindt zich nu nog in de preventiefase (LaGarde, 2013). 

LaGarde (2013) stelt dat net grote bedrijven het voortrouw trokken bij de adoptie van Open Source 

door de betere kennis van technologie in-house. 

 

FIGUUR 6: MATURITEITSFASEN OPEN SOURCE (LAGARDE, 2013) 
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1.2.3 LEVENSCYCLUS OPEN SOURCE SOFTWARE 

Na het definiëren en bespreken van het ontstaan van Open Source Software, zal hieronder de 

levenscyclus besproken worden. Om een beeld te krijgen van de stadia van Open Source Software, zal 

er een algemene levenscyclus besproken worden, waarna er een vergelijking wordt gemaakt met de 

algemene levenscyclus van software (Figuur 2, Pag.5). De eerste drie fasen (1. Ontwikkeling; 

2. Implementatie; 3. Post-implementatie) worden opnieuw besproken, maar dan toegepast op Open 

Source Software specifiek.  

A. ALGEMENE LEVENSCYCLUS OSS 

Een kenmerk van Closed Source Software is dat “er een artificiële levenscyclus wordt opgelegd door 

de verkopers” (Christl, 2008). Hierdoor heeft de gebruiker vaak geen andere keuze dan het installeren 

en betalen van de nieuwe versie. Vervolgens geraakt software in de verval- of slotfase (Figuur 2, Pag. 

5), veroorzaakt door marketing mechanismen (Christl, 2008).  

Dit is bij Open Source Software niet het geval. Er kan door de gebruiker of ontwikkelaar op elk moment 

beslist worden om nieuwe code te zoeken en te selecteren om te gebruiken binnen een applicatie (fase 

1 en 2: Figuur 7). Het goedkeuren (approve) van de code na de selectie kan afhangen van het 

bedrijfsbeleid. De volgende stap in de cyclus omvat het controleren van de code (validate), zodat deze 

enkel uit goedgekeurde code bestaat. Tenslotte wordt de code gebruikt en zal deze invloed hebben op 

verschillende applicaties binnen het bedrijf in de monitorfase (Black Duck, 2016). 

 

FIGUUR 7: DE 5 FASES VAN EEN OPEN SOURCE LEVENSCYCLUS  

(BLACK DUCK, 2016) 
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B. ONTWIKKELING 

Closed Source Software kan via klassieke modellen ontwikkeld worden zoals het watervalmodel, een 

iteratief model, prototype model etc. (Saini & Kaur, 2014). Dit is niet zo voor Open Source Software 

om verschillende redenen die opgesomd zijn in bijlage 1 (Saini & Kaur, 2014, p. 419)). “Agile, Extreme 

programming (XP) variation of Agile model and Evolutionary prototype models” zouden voor OS wel 

van toepassing kunnen zijn (Saini & Kaur, 2014, p. 419). 

Naast het verschil in keuze van ontwikkelingsmodel is er ook de mindere mate van afhankelijkheid, 

zoals hierboven aangegeven. Nog een verschil is volgens Arnulf (Open Source Business Models, 2010): 

‘de reden voor de ontwikkeling’. Zo zou Closed Source Software als belangrijkste doel hebben om geld 

op te brengen door een licentie te verkopen aan eindgebruikers. Ze zullen ook enkel de meest 

relevante noden die voortkomen uit een marktonderzoek behandelen. Terwijl Open Source Software 

in vele gevallen gratis geoptimaliseerd wordt, door het oplossen van een van een probleem van een 

specifieke gebruiker. Dat ‘de ontwikkelaar’ voor beiden ook sterk verschilt, zal mede resulteren in een 

andere workflow. In onderstaand schema wordt de propriëtaire levenscyclus vergeleken met de 

ontwikkelingslevenscyclus van Open Source Software. 

 

FIGUUR 8: DEVELOPMENTCYCLI (CHRISTL, 2008) 
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Closed Source Software zal een levenscyclus hebben die na goedkeuring een versie uitbrengt op de 

markt. Open Source zal zijn vooruitgang op vlak van ontwikkeling op een andere manier managen. Er 

zal constant, in de community, gezocht worden naar mogelijkheden tot verbetering.  Zo zal er bij het 

opduiken van gelijk welk probleem zo snel mogelijk een oplossing gezocht worden door een software 

development team, net zoals bij Closed Source Software. Maar deze oplossing zal wel direct met de 

gehele community gedeeld worden. Zo worden vele problemen rechtstreeks door de community 

opgelost en vervolgens opnieuw verspreid.  

C. IMPLEMENTATIE 

De manier waarop er na de ontwikkeling omgegaan wordt met de software kan voor Open Source 

Software in implementatiemodellen onderverdeeld worden: gratis tegenover commercieel of een 

combinatie van beide. De keuze hangt af van wie de intellectuele eigendom bezit van de geschreven 

code en de gekozen licentie.  

Bedrijfseigen software, meestal in een gesloten omgeving ontwikkeld, wordt verkocht aan de hand van 

licenties waarvan de ontwikkelaars de eigenaar zijn. Maar Open Source Software daarentegen kan, 

zoals reeds eerder vermeld, zowel gratis ter beschikking gesteld worden als verhandeld worden. Het 

doel van commerciële Open Source is niet het verkopen van de software maar wel het onderhoud en 

ondersteuning voor eindgebruikers (Riehle, 2007). Licentiemogelijkheden voor free/open source 

software kunnen vrijblijvend (permissive) of eerder beperkend (restrictive) zijn (Dr. Popp, 2015). De 

GPL is een voorbeeld van een beperkende licentie doordat deze verplicht om vrijheid, en zo het 

voortbestaan van Open Source Software, te garanderen. Aanpassingen in de code, die door de 

ontwikkelaar vrij verkregen werden, zijn opnieuw vrij te verspreiden (Free Software Foundation, 2007). 

Apache is daarentegen een vrijblijvende licentie opgesteld door de Apache Software Foundation (ASF) 

(Terms and conditions for use, reproduction and distribution: Apache license version 2.0, 2004). Deze 

instelling heeft als doel om betrouwbare software aan te bieden. “In alle gevallen behouden de 

bijdragers de integrale rechten om hun bijdragen te gebruiken buiten Apache, maar ook ASF en zijn 

projecten de toestemming te geven om het te verspreiden en gebruiken binnen Apache” (The Apache 

Software Foundation, 2004).  
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FIGUUR 9: SOFTWARE LICENTIES (DR. POPP, 2015) 

In deze studie zal er geen specifiek onderscheid gemaakt worden tussen beide modellen aangezien er 

voor één product verschillende modellen mogelijk zijn. Zo kan één pakket onder twee verschillende 

licenties vallen. Deze twee kunnen beide Open Source licenties zijn of één Open Source en één 

commerciële licentie (Dr. Popp, 2015). Door de keuze van software, zal de gebruiker ook vasthangen 

aan de gehanteerde licenties. 

D. POST-IMPLEMENTATIE 

Voor Open Source Software zijn geen specifieke fasen te onderscheiden tijdens de post-

implementatie. Het verschil tussen Open en Closed Source Software wordt in deze fase gemaakt door 

de keuze van de partij die het bedrijf hierin zal ondersteunen.  

Zoals de software zowel gratis als via een commerciële weg kan verkregen zijn, geldt dit ook voor de 

ondersteuning. Ten eerste is er de ondersteuning die nodig is bij technische fouten, functionele 

aanpassingen, enz. (Pag. 8), verder het onderhoud genoemd. Ten tweede is er de ondersteuning van 

de gebruiker. De keuze van de ondersteunende partij die voor beide gemaakt kunnen worden, worden 

in deze paragraaf besproken.  

Betrouwbare ondersteuning is voor commerciële bedrijven een must. Voor Open Source Software zijn 

er drie mogelijkheden om de code te onderhouden (López, et al., 2015): 

(1) In-house onderhoud; 

(2) Onderhoud door de community; 

(3) Een contract met een derde partij aangaan 

Een koper kan zich dus zelf gedeeltelijk of volledig gratis ondersteunen door de activiteiten op zich te 

nemen of te vertrouwen op de community. Dit in contrast met onderhoud voor Closed Source 
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Software, waar ze enkel de laatste optie hebben door een contract aan te gaan met een derde partij. 

Het onderhoud en de training kunnen ook een kostfactor zijn voor de gebruiker van Closed Source 

Software door gebruik te maken van diensten aangeboden door consultancy bedrijven. Er zal 

onderzocht worden of er een verschil is in kostprijs voor Open en Closed Source consultancy aan de 

hand van de voor- en nadelen. De verschillende actoren en hun rol worden in het derde hoofdstuk van 

dit deel besproken. 

De ondersteuning kan dus verzorgd worden door drie verschillende partijen. Maar er werd nog niet 

dieper ingegaan op de training van gebruikers. Volgens Christl (2008) is er geen fundamenteel verschil 

tussen opleiding van gebruikers van een Open of Closed Source pakket. “Het business model hiervan 

is duidelijk: Participanten betalen een directe kost voor de tijd die de lesgever in de training steekt” 

(Christl, 2008). Propriëtaire softwareverkopers bieden wel vaak aan een lagere kostprijs een hele reeks 

opleidingsmogelijkheden aan, zelfs al in de lagere school. Bij Open Source zou er daarentegen een 

tekort zijn aan opleidingsmateriaal en documentatie, aangezien dit niet de prioriteit is van de 

ontwikkelaars (Christl, 2008).  
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1.3 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SOFTWARE 

Onder software zijn twee grote categorieën te onderscheiden: systeemsoftware, zoals 

besturingssoftware enerzijds en applicatiesoftware anderzijds. Applicaties voor bedrijven zijn onder te 

verdelen in kantoorsoftwarepakketten (Office suites), Enterprise Resource Planning (ERP) en Database 

Management Systemen (DBMS). In dit onderzoek gaat de focus naar ERP-Software. Na een algemene 

kadering wordt vervolgens ook de levenscyclus uitgebreid besproken. 

1.3.1 DEFINITIE ERP 

Een bedrijf bestaat uit verschillende processen en departementen. Om het bedrijf te kunnen runnen 

en optimaliseren kunnen IT en applicaties een belangrijke ondersteunende factor zijn. Er bestaat een 

uiteenlopend aanbod aan bedrijfsapplicaties. Velen ondersteunen slechts één geïsoleerde toepassing 

zoals een boekhoudpakket, een e-mail client, etc. Meer geavanceerde applicaties, zoals Enterprise 

Resource Planning (ERP), zijn veel uitgebreider en geïntegreerd (Roberts, 2015). Onder ERP verstaat 

men in het algemeen een softwarepakket dat de integratie van de processen binnen een bedrijf 

mogelijk maakt en dus de volledige waardeketen ondersteunt (Johansson & Sudzina, 2004), maar toch 

rekening houdt met de individuele behoeften en taken per departement (Olson, Johansson, & De 

Carvalho, 2012). Hier gaat het niet enkel om processen die door verschillende domeinen in een bedrijf 

(intern) lopen, maar ook om diegenen waar het bedrijf met zijn omgeving (extern) in contact komt 

(Gyssels, 2011). Externe communicatie kan bijvoorbeeld gaan over het aankoopproces dat 

geoptimaliseerd kan worden via automatische gegevensuitwisseling (Electronic Data Interchange: 

EDI). EDI wordt vaak gebruikt in de automobielsector (Bouckaert, 2016). Zo zijn enkele andere grote 

uitdagingen voor bedrijven het accuraat houden van hun data, procesoptimalisatie en een efficiënte 

loonverwerking (Olson, Johansson, & De Carvalho, 2011). 

Om Closed Source ERP te onderscheiden van andere software, wordt het verschil tussen product en 

‘tailor-made software’ aangekaart. Productsoftware is standaard B2B en B2C software die door veel 

verschillende gebruikers wordt aangekocht. Terwijl ‘tailor-made software’ afgestemd is op de 

gebruiker en niet in het standaard aanbod te vinden. Dit laatste wordt vaak in-house of contractueel 

ontwikkeld  voor één organisatie (Xu & Brinkkemper, 2007).  ERP is een software die sterk aangepast 

moet worden aan de specifieke processen en manier van werken van de klant en valt dus eerder onder 

de op maat gemaakte categorie. Maar er wordt bij Closed Source ERP wel vertrokken van een 

afgewerkt product, productsoftware, waarna deze op maat aangepast wordt aan de klant. 
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PRODUCTSOFTWARE TAILOR-MADE 

On-the-shelf software  

(kant en klaar) 

Off-the-shelf software 

(geconfigureerd) 

Custom-built  

(op bestelling 

gebouwd/gemaakt) 

FIGUUR 10: PRODUCT- EN OP MAAT GEMAAKTE SOFTWARE 

Volgens Brehm en Heinzl (Tailoring ERP systems: A spectrum of choices and their implications, 2001) 

moeten er in plaats van twee, zelfs drie soorten onderscheiden worden. Een verschil wordt gemaakt 

tussen custom-built en off-the-shelf software. ERP valt volgens hen onder off-the-shelf software 

doordat deze nog geconfigureerd (configuration), maar niet volledig op maat gemaakt wordt (Brehm 

& Heinzl, 2001). Verder in deze masterproef zal ERP in de meest specifieke categorie ‘off-the-shelf-

software’ onderverdeeld worden. 

Modulariteit is volgens Roberts (2015) nog een kenmerk van ERP, waardoor het mogelijk is om eerst 

enkele elementen te implementeren en later stapsgewijs extra modules in gebruik te nemen. Onder 

ERP valt dus een breed gamma aan geïntegreerde softwaremodules (Microsoft Dynamics, 2015):  

(1) Financieel management,  

(2) Supply Chain and Operations management,  

(3) Customer Relationship management,  

(4) Project management,  

(5) Human Resources management,  

(6) Business intelligence.  

Afhankelijk van de software zal dit aanbod aan modules uitgebreider of net beperkter zijn.  

1.3.2 EVOLUTIE ERP 

ERP ontstond in de productie, inclusief Material Resource Planning (MRP), maar groeide uit tot een 

systeem dat alle andere gerelateerde bedrijfsfuncties omvatte (Peslak, Subramanian, & Clayton, 2007). 

“Wereldwijd  hebben bedrijven tussen 1970 en 2007 reeds meer dan $70 biljoen aan ERP 

gespendeerd” (Cereola, Wier, & Norman, 2012). Dit terwijl 51% van de projecten falen en 30% hun 

budget en/of tijdsdimensie overschreden (Cereola, Wier, & Norman, 2012). 
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1.3.3 LEVENSCYCLUS ERP 

ERP is op veel vlakken verschillend van andere software. Zo ook de levenscyclus volgens enkele 

bronnen (José & Victor, 2007), (Grenci & Hull, 2004), (Xu & Brinkkemper, 2007)& (Motiwalla & 

Thompson, 2012). Eén op de vier ERP-projecten overstijgt het voorziene budget en ongeveer 20% 

wordt vroegtijdig stopgezet voor de implementatie (Baharum & Habibollah Haron, 2009). De 

ontwikkeling van de basis zal grotendeels dezelfde zijn als productsoftware, tot op het moment dat 

het aangepast dient te worden aan één specifiek geval. De ontwikkelingsfase van het ERP-pakket is op 

dat moment nog niet volledig afgerond. Daarom worden hieronder de algemene levenscyclus van ERP-

Software en deze van een ERP-pakket binnen een bedrijf apart besproken. 

A. ALGEMENE LEVENSCYCLUS ERP 

De levenscyclus van ERP binnen een bepaald bedrijf wordt besproken in zes fasen (José & Victor, 2007). 

Deze fasen komen grotendeels overeen met de algemene levenscyclus opgesteld in Figuur 2.  

ALGEMENE LEVENSCYCLUS  

(Figuur 2, Pag. 5) 

LEVENSCYCLUS ERP SPECIFIEK BEDRIJF  

(José & Victor, 2007) 

(1) Ontwikkeling of development 
(1) Adoptiebeslissingsfase 

(2) Verwervings- of aankoopfase 

(2) Implementatie of deployment (3) Implementatiefase 

(3) Post-implementatie (4) Gebruik en onderhoudsfase 

(4) Slotfase 

(5) Evolutiefase 

(6) Vervalfase 

FIGUUR 11: VERGELIJKING ERP LEVENSCYCLUS VOOR ÉÉN SPECIFIEK BEDRIJF 

Ten tweede is er een levenscyclus voor het ERP-pakket zelf. Deze wordt ook in vergelijking met de 

algemene productlevenscyclus voor software opgesteld (Figuur 2, Pag.5). De eerste 3 fasen specifiek 

voor ERP zullen worden besproken: 

(1) De ontwikkelingsfase in ‘development’; 

(2) De implementatie in ‘deployment’; 

(3) De post-implementatiefase 
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B. ONTWIKKELING 

De SDLC (System Development Life Cycle) wordt vaak gebruikt voor het bespreken van de fasen tijdens 

de ontwikkeling van product software, maar op maat gemaakte software zou een eigen 

ontwikkelingslevenscyclus hebben (Peslak, Subramanian, & Clayton, 2007). Ook volgens Xu & 

Brinkkemper (2007) is er een groot verschil tussen beide. Op maat gemaakte software zou op een 

gegeven moment ‘afgewerkt’ zijn, waarna de onderhoudsfase start. Bij productsoftware daarentegen 

zullen er continu andere versies uitgebracht worden om bijvoorbeeld defecten op te lossen (Xu & 

Brinkkemper, 2007). Aangezien ERP een tussenvorm is van product- en tailor-made software (Figuur 

10: Product- en op maat gemaakte software) wordt hiervoor ook een andere levenscyclus verwacht.  

Het onderscheid tussen de System Development Life Cycle  (SDLC) voor productsoftware en de ERP 

Life Cycle (ERP-LC) wordt hier besproken. Voor de volledigheid wordt ook de algemene levenscyclus 

voor software opgenomen, maar deze voor custom-built of ‘op bestelling gemaakte’ software wordt 

buiten beschouwing gelaten. 

 

FIGUUR 12: COMPARABILITY OF SDLC AND ERP LIFE CYCLE (GRENCI & HULL, 2004) 

De algemene fasen van een SDLC en een ERP-LC werden door Grenci en Hull (New dog, old tricks: ERP 

and the System Development Life Cycle, 2004) vergeleken. Zij stellen dat deze grotendeels 

overeenkomen. Maar niet iedereen is het er over eens dat deze twee soorten een gelijke 

ontwikkelingscyclus hebben. Ten eerste worden de levenscycli in detail besproken en ten tweede 

komen de opmerkingen van Motiwalla en Thompson (Enterprise Systems for Management - Chapter 

4: Development Life Cycle, 2012) aan bod. 
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ALGEMEEN 

(Figuur 2, Pag. 5) 

SDLC 

(Saini & Kaur, 2014) 

ERP-LC 

(Grenci & Hull, 2004) 

1 
Ontwikkeling of 

development 

1 Geschiktheidsanalyse 
1 

Project preparation 

(voorbereidingsfase) 2 Systeem onderzoek en analyse 

3 Systeem ontwerp 2 
Business blueprint  

(ontwerpfase) 

4 Coderen 
3 Realization (realisatie) 

5 Testen 

  4 
Final preparation  

(finale voorbereiding) 

2 
Implementatie of 

deployment 
6 Implementatie 

5 

Go live and support  

(Implementatie en 

ondersteuning) 3 Post- implementatie 7 Post-implementatie 

4 Slotfase     

FIGUUR 13: VERGELIJKING ALGEMENE LEVENSCYCLUS MET SDLC EN ERP-LC 

De twee ontwikkelingscycli komen grotendeels overeen, al zijn de fasen anders geformuleerd. Zo ligt 

de nadruk bij ERP op het voorbereiden en de vereisten ofwel het ‘functionele’ en bij SDLC eerder op 

het technische, enkel tijdens de eerste twee stappen komt de functionaliteit aan bod. De term business 

‘blueprint’ of blauwdruk, hier geen witte tekening op een blauwe achtergrond, is een specifieke stap 

voor bedrijfssoftware. Het bestaat uit een uitgebreide beschrijving van de gewenste specificaties, alle 

processen en de algemene organisatie van het bedrijf, alsook een tijds- en kostinschatting van het 

project (Kimberling, 2010). Voor bovenstaande tabel moet opgemerkt worden dat de beschreven ERP-

LC voor Closed Source ERP geldt, maar niet vanzelfsprekend is voor OS-ERP, aangezien deze opgesteld 

werd door SAP (Grenci & Hull, 2004). 

Het verschil tussen beiden is volgens Motiwalla en Thompson (2012) het duidelijkst op het gebied van 

het doel van de software, de rol van de consultants en het moment van de softwareselectie. Ten eerste 

zal men bij de SDLC uitgaan van de user requirements (eisen van de gebruiker) en daartegenover zullen 

bij de ERP-LC, de mogelijkheden van de ERP-Software centraal staan. Zo zal men bij de laatste de 

processen wijzigen om tegemoet te komen aan de best practices van de ERP-Software. Ten tweede is 

er de rol van de consultants die bij SDLC beperkt blijft tot IT hardware, software en training. 

Daarentegen hebben consultants bij de ERP-LC van in het begin tot het einde een belangrijke rol. Als 

laatste verschil wordt de keuze van de software in de ERP-LC veel later bepaald dan bij een SDLC 

(Motiwalla & Thompson, 2012). Voorgaand onderscheid tussen ERP en andere software is van 
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toepassing op reguliere ERP-Software en daarom niet vanzelfsprekend ook op OS-ERP. Uit literatuur 

zal blijken waar juist de gelijkenissen en verschillen liggen.  

C. IMPLEMENTATIE 

Er wordt, zoals eerder besproken in onderdeel ‘1.2.3 C. Implementatie’, in deze literatuurstudie geen 

onderscheid meer gemaakt tussen de verschillende manieren (commerciële of gratis versie) om de 

software in gebruik te nemen. In onderdeel ‘1.5’ zal er onder andere een kostprijsvergelijking gemaakt 

worden. Naast deze zijn er nog een reeks andere factoren die de uiteindelijke keuze voor Open of 

Closed Source Software zal bepalen.  

D. POST-IMPLEMENTATIE 

De post-implementatiefase is een onderdeel van de levenscyclus van ERP-Software. Zoals op 

onderstaand schema te zien is (Peslak, Subramanian, & Clayton, 2007), gaat er een voorbereidings- en 

trainingsfase vooraf aan de transitie van het eventueel oude ERP-systeem naar het nieuwe. De 

effectieve implementatie vindt plaats voor, tijdens of na de eerste fase. De training kan overlappen 

met de implementatie en vaak ook erna verder georganiseerd worden. Gebruikersondersteuning is 

een onderdeel dat tot 24% van de totale tijd van ERP-systeemonderhoud inhoudt (Nah, Faja, & Cata, 

2001). Daarna volgen de andere twee ondersteuningsfasen waaronder ‘performantie en gebruik’ en 

het effectieve onderhoud vallen. De ERP post-implementatie bestaat dus uit vier grote onderdelen 

(Peslak, Subramanian, & Clayton, 2007): 

(1) Voorbereiding en training 

(preperation and training phase); 

(2) Overgangsfase (transition phase); 

(3) Performantie en gebruik  

(performance and usefulness); 

(4) Onderhoud (maintenance)  

FIGUUR 14: DE ERP ONDERSTEUNINGSFASEN  

 (PESLAK, SUBRAMANIAN, & CLAYTON, 2007) 

De gelijkenis tussen de algemene en de specifieke ERP post-implementatie fasering is, zoals hieronder 

aangetoond, treffend. Bij de introductie wordt er gezorgd voor een voorbereiding en training van de 

gebruikers. Daarna groeit het gebruik tijdens de overgang van het oude naar het nieuwe systeem. In 

de maturiteitsfase is de gebruiker bekend met het systeem en wordt het intensief gebruikt. In de 

onderhoudsfase zal er nood zijn aan verandering, bijvoorbeeld updates of een nieuwe versie van het 
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systeem. Verschillende studies tonen aan dat een jaarlijks ERP veranderingsproces ongeveer 25 tot 

33% van de oorspronkelijke investeringen kan omvatten (Alsulami, Alsulami, & Scheepers, 2013). 

ALGEMENE POST-IMPLEMENTATIE 

Figuur 4: (Nah, Faja, & Cata, 2001) 

ERP POST-IMPLEMENTATIE  

(Peslak, Subramanian, & Clayton, 2007) 

1 Introductiefase 1 Voorbereiding en trainingsfase 

2 Groeifase 2 Overgangsfase 

3 Maturiteitsfase 3 Werking en gebruik 

4 Vervalfase 4 Onderhoudsfase 

FIGUUR 15: VERGELIJKING ALGEMENE EN ERP POST-IMPLEMENTATIE 

In onderstaande tabel zijn enkele maintenance en trainingstaken opgesomd die bij een SAP-oplossing 

onderscheiden kunnen worden (Nah, Faja, & Cata, Characteristics of ERP software maintenance: a 

multiple case study, 2001). SAP wordt eerder geïmplementeerd bij grote bedrijven dan bij kleine 

(Visterin, 2015). In het verdere onderzoek zal worden nagegaan of deze lijst ook geldt voor Open 

Source ERP-oplossingen geïmplementeerd in KMO’s.  

MAINTENANCE TASKS 

1. Routine administration (monitoring response times, error logs, etc.) 

2. Authorizations (changes in access permissions as staff arrive, leave or change positions) 

3. Hot packs (system patches sent by SAP) 

4. Transfers (moving features from the development environment to the test environment to the 

production environment) 

5. Testing (after hot pack application and configuration changes) 

6. Modifications and enhancements (example: report features development by ABAP team) 

7. Monitoring work flow ( tracking flow of work items awaiting approval in SAP in-boxes) 

8. Help desk (answering user questions) 

9. Training users 

10. Troubleshooting 

11. Administration and coordination: of SAP team, vendors, contractors 

12. Version upgrade 

13. Creation of OSS (Online Service System) notes (electronically forward problems or questions to 

SAP and track their progress toward resolution) 

14. Import new objects from SAP (objects sent by SAP to solve problems such as those reported in 

OSS notes) 

15. Tuning of system interfaces with other software in the organization 

FIGUUR 16: ONDERHOUDSTAKEN (NAH, FAJA, & CATA, CHARACTERISTICS OF ERP SOFTWARE MAINTENANCE: A MULTIPLE CASE STUDY, 

2001, P. 412) 
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1.4 OPEN SOURCE ERP VOOR KMO’S 

Na een overzicht van zowel kenmerken van Open Source Software en ERP-Software worden in dit 

onderdeel beide termen samengevoegd. Open ERP is een ERP-pakket waarvan de code vrij te 

verkrijgen is. Voorbeelden hiervan worden in hoofdstuk 2 gegeven. Open Source en ERP hebben beide 

hun specifieke kenmerken en afwijkingen ten opzichte van CSS en andere (bedrijfs)software. De 

discussie rond de verschillen tussen Open en Closed Source ERP zal voornamelijk in het volgende 

onderdeel en in het onderzoek gevoerd worden. Maar eerst worden nog enkele zaken aangehaald die 

in de literatuur te vinden zijn. Ten tweede zal er ook specifiek worden ingegaan op de post-

implementatiefase van OS-ERP aangezien dit een belangrijk onderdeel vormt van deze studie.  

Naast de verenging van ERP naar OS-ERP zorgt de term ‘KMO’ (Kleine en Middelgrote Onderneming) 

voor een verdere vernauwing van de scope. “Open Source ERP-systemen worden steeds beter geschikt 

voor KMO’s door het minimale budget. De eerste adoptie van Open Source ERP was in Latijns-Amerika, 

Europa en Azië door economische redenen” (Baharum & Habibollah Haron, 2009).  

“De beperkte middelen van KMO’s, gecombineerd met de mogelijkheid om business process re-

engineering kosten te beperken, suggereert dat KMO’s eerder commerciële Open ERP systemen 

zullen implementeren. Een versterkende factor is de IT-kennis en ervaring van het top 

management, dat liever niet afhankelijk is van de kennis van de verkoper van een ERP pakket 

(bijv. Golden 2008, Johansson and Sudzina 2008, Tribunella and Baroody 2008)“  

(Cereola, Wier, & Norman, 2012). 

Tussen 2005 en 2014 steeg het aantal KMO’s (vennootschappen en eenmanszaken) in Vlaanderen 

onafgebroken tot 591.132, wat 56% bedraagt van het totale aantal KMO’s in België: 1.048.676 (Unizo, 

2015). Door de prominente aanwezigheid van KMO’s en de stijgende interesse in OS-ERP kan het dus 

interessant zijn om de scope te vernauwen naar Vlaamse KMO’s waar een implementatie van Open 

Source ERP heeft plaatsgevonden. 
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1.4.1 LITERATUUR 

Baharum en Habibollah Haron (2009) bespraken kort de bestaande literatuur rond Open Source 

Software. Volgens studies van Chen (2007) is het belang van OSS een reden om de stijgende 

onderzoeksinteresse te verklaren maar literatuur focust voornamelijk op de motivatie voor de 

ontwikkeling en het gebruik van OSS. Enkele onderzoekers gebruikten het Open Source fenomeen ook 

om meer algemene onderwerpen te bestuderen zoals management en economie (2009).  

In een recente literatuurbeoordeling van Yasuda (2016) werd er nagegaan waarop de bestaande 

onderzoeken rond ERP focussen. Ten eerste zijn er de auteurs Johansson en Sudzina, die toch wel 

enkele onderzoeken voerden naar Open Source ERP al dan niet voor KMO’s. In 2004 gaven ze een korte 

literatuurstudie uit rond de implicaties van Open Source ERP-systemen voor KMO’s (ERP systems and 

open source: an initial review and some implications for SMEs, 2004). In hun volgende studie in 2009 

zochten ze samen naar de reden voor de keuze van Open ERP-systemen (Choosing Open ERP systems: 

What reasons are there for doing so?, 2009). Deze was vooral gericht op de ontwikkeling en de 

implementatie (Yasuda, 2016) en er was geen focus op KMO’s meer.  

In 2011 werden de evaluatiecriteria voor ERP selectie onderzocht door Johannson samen met enkele 

andere onderzoekers (Olson, Johansson, & De Carvalho, 2011). Hier lag de focus op de 

ontwikkelingsfase van ERP in het algemeen. Het volgende onderzoek gevoerd door Olson, Johansson 

en De Carvalho richtte zich terug op Open Source ERP (Open Source ERP business model framework, 

2012). Ook een andere studie van Johansson, samen met Koroliov, had een focus op de deployment 

fase en onderzocht de kennis die nodig is om Open Source ERP te gebruiken (Deployment of Open 

Source ERPs: What knowledge does it require?, 2012). Het valt op dat in voorgenoemde studies geen 

focus lag op de post-implementatiefase van Open Source ERP, en slechts enkele keren werd dit 

onderzocht voor KMO’s specifiek.  

El Amrani (2009) deed een onderzoek naar de voor- en nadelen van Open Source ERP, relevant voor 

de keuze van het soort ERP-systeem. Nah et al. had het in 2001 over de karakteristieken van ERP 

onderhoud (Characteristics of ERP software maintenance: a multiple case study) en in 2006 over de 

Kritieke Succes Factoren (CSF) voor de implementatie en upgrade (Critical Succes Factors For 

Enterprise Resource Planning Implementation and Upgrade). Geen van beide gingen over Open Source 

Software of KMO’s maar wel over de post-implementatie van ERP.  



26 
 

 

FIGUUR 17: AANTAL PUBLICATIES IN LITERATUUR PER FASE (YASUDA, 2016) 

Volgens Yasuda (2016) is onderzoek gefocust op de implementatiefase van ERP. Daarnaast is er het 

onderzoek naar ERP voor KMO’s waar de nadruk opnieuw ligt op de implementatie zelf. “Apparently, 

heat on SMEs has started increasing in ERP field a decade ago. … Some other topics are Open Source 

ERP, post-adoption value, etc.” (Yasuda, Comprehensive review of literature survey articles on ERP, 

2016). 

Niet enkel academische literatuur was in dit onderzoek van belang. Aangezien deze masterproef over 

een technologisch onderwerp gaat, zijn ook websites van bedrijven, online artikels van magazines met 

opinies en onderzoeken gebruikt als bron. Black Duck, consultant voor het beveiligen en beheren van 

Open Source Code in bedrijven, is zo een website waar enkele recente bronnen van gebruikt werden 

(Black Duck home, 2016). Ook de auteurs Rouse M. (2009; 2005; 2012) en Rubens (2014; 2015) hebben 

beide enkele artikels over Open Source (ERP) geschreven. Op CIO.com zijn er ook een reeks recente 

artikels verschenen over Open Source Software, geschreven door vier verschillende auteurs en vanuit 

vier verschillende invalshoeken. Er werden redenen gegeven waarom men net wel of niet voor OS zou 

moeten kiezen. Maar er werden ook voorbeelden van de grootste Open Source innovaties en het 

belang van de veiligheid bij Open Source Software voor bedrijven werd beklemtoond (Baldwin, 2014; 

Rubens, 2014; Bhartiya, 2015; Francis, 2016).  

1.4.2 POST-IMPLEMENTATIE 

Voor Open Source ERP is er geen éénduidige post-implementatie levenscyclus. Ten eerste werden er 

voor software algemeen vijf soorten onderhoud en ondersteuning opgesomd: 

(1) Corrigerend onderhoud;  

(2) Adaptief onderhoud; 

(3) Perfectionerend onderhoud; 

(4) Preventief onderhoud; 

(5) Gebruikersondersteuning 
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Ten tweede kan bij Open Source Software tijdens deze fase een keuze gemaakt worden in de partij 

die het bedrijf hierin ondersteunt. 

(1) In-house onderhoud; (2) Onderhoud door de 

community;  

(3) Een contract met een 

derde partij aangaan. 

Tenslotte werd post-implementatie in verschillende fasen onderverdeeld in het onderdeel rond ERP: 

(1) Introductiefase; (2) Groeifase; (3) Maturiteitsfase. 

Voor training en upgrades kan Open Source ERP-Software wel onderscheiden worden van andere 

software.  

Tijdens de post-implementatie is training voor het gebruik van het systeem een belangrijke stap. Het 

wordt door Johansson en Sudzina (2009)  genoemd in de selectiecriteria voor ERP-systemen. Ze wijzen 

de lezer er op dat de hoeveelheid training die nodig is vooral afhangt van het ERP-systeem enerzijds 

en de eindgebruikers anderzijds. Gebruikers van een bedrijfseigen ERP-systeem zijn afhankelijk van de 

verkoper of partners van dat pakket. Daartegenover zouden gebruikers van Open Source ERP het 

moeilijk hebben om een geschikte trainer te vinden.  

Upgrades zijn een andere stap in de post-implementatie fase. Deze is bij Open Source Software gratis 

terwijl dit voor CSS in hun maandelijks te betalen bijdrage vervat zit. Johansson en Sudzina (2009) 

veronderstellen dat gebruikers van OS-ERP verplicht zouden zijn om de nieuwste versie te gebruiken 

omdat enkel deze ondersteund wordt. Maar langs de andere kant zouden upgrades voor OS-ERP 

verschijnen van zodra er een fout is opgelost of iemand een betere code schrijft. Propriëtaire ERP 

verkopers en consultants zouden steeds enkele versies ondersteunen. Dit laatste zou volgens 

Johansson en Sudzina komen doordat het te duur is voor verkopers om een te groot aantal versies te 

ondersteunen (Choosing Open ERP systems: What reasons are there for doing so?, 2009). Door het 

betalen van een onderhoudsvergoeding voldoet de gebruiker van propriëtaire ERP steeds aan de legale 

vereisten; indien er een fout is, draait de verkoper van de software hiervoor op  (Johansson & Sudzina, 

2004). Maar bij Open Source is er niemand die zich hiervoor garant stelt (Johansson & Sudzina, 2004). 

In het onderzoek zal worden nagegaan of deze verschillen in de ondersteuning tussen Open ERP en 

andere software kloppen en of er nog bijkomende afwijkingen zijn.  
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1.5 VOOR- EN NADELEN VAN OS EN OS-ERP 

Tijdens de bespreking van zowel Open Source Software (1.2) als Open Source ERP (1.4) werden er reeds 

enkele voor- en nadelen tegenover Closed Source alternatieven gegeven. In dit deel worden deze en 

andere uitvoerig besproken en wordt het belang ervan geduid. Eerst en vooral geven we het 

strategische belang van bepaalde voor- of nadelen. Daarna worden de plus- en minpunten tegenover 

Closed Source (ERP) besproken. De kost en security factor worden in een aparte paragraaf behandeld. 

1.5.1 STRATEGISCH BELANG 

In de grafieken opgesteld door Shaikh en Cornford (2011) worden de strategische redenen in volgorde 

van belangrijkheid weergegeven. De eerste grafiek geeft het belang aan die door participanten aan de 

verschillende factoren gegeven werd en vervolgens wordt deze volgorde licht gewijzigd door het 

vragen naar voorbeelden aan diezelfde participanten (Bijlage 11: de volledige grafiek). 

 

FIGUUR 18: SAMENVATTING VAN DE SIGNIFICANTE STRATEGISCHE REDENEN

 

FIGUUR 19: RELEVANTE VOORBEELDEN VAN STRATEGISCHE REDENEN GEGEVEN DOOR DE RESPONDENTEN 

De belangrijkste redenen die weergegeven worden in beide grafieken zijn ten eerste het verminderen 

van de vendor lock-in (vrijheid) en de prijs/kwaliteit verhouding (kwaliteit) op nummer twee. Ook het 

innovatieve aspect (innovatie) staat bij beiden in de top vijf. De mogelijkheid om de code aan te passen 

(customization) heeft een relatief verschillende plaats in de twee grafieken, maar wordt dus wel als 

een belangrijke reden gezien.  
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1.5.2 VOORDELEN 

Zoals hiervoor aangegeven, zijn er naast de mogelijkheid tot het bestuderen van de code (FSF) nog 

andere voordelen. Onderstaande tabel somt twee keer tien, grotendeels gelijklopende, voordelen van 

Open Source tegenover Closed Source op, door middel van een toepassing op bedrijven.  

(Top 10 reasons for enterprise to adopt open 

source, 2014) 

(10 Reasons Open Source Is Good for Business, 

2010) 

1. Customizability 

2. Security 

3. Innovation 

4. Freedom – gain control 

5. Interoperability 

6. Flexibility 

7. Time-to-Market    

8. Support 

9. Try before you buy 

10. Cost 

1. Security 

2. Quality 

3. Customizability 

4. Freedom 

5. Flexibility 

6. Interoperability 

7. Auditability 

8. Support options 

9. Cost 

10. Try before you use 

FIGUUR 20: TOP 10 REDENEN VOOR EEN ONDERNEMING OM OS TOE TE PASSEN (CIGNEX DATAMATICS, 2014) & (NOYES, 2010) 

Beide auteurs hebben grotendeels dezelfde redenen opgenoemd. Innovatie (Innovation), Time-to-

Market, Kwaliteit (Quality) en Auditability (een grondig onderzoek en evaluatie; controle) zijn de vier 

redenen die de auteurs niet allebei vermelden in hun lijst.  

De mogelijkheid om de software sterk aan te passen aan de eisen van een klant (customizability) is 

een eerste gedeeld pluspunt. Het staat ook in de top 10 van strategische redenen (Error! Reference 

source not found.) en zelfs in de top vier in Error! Reference source not found., onder mogelijkheid 

tot aanpassen van de code. Doordat de broncode vrijgegeven wordt, kan men elk detail aanpassen 

aan de wensen van de klant. ERP is bovendien een software die verregaande configuraties vergt om 

zo te kunnen voldoen aan de individuele noden van de gebruiker en de verwachte voordelen 

(Roberts, 2015).  

Ten tweede wordt door Cignex Datamatics (2014) de veiligheid (security) van Open Source 

aangehaald. De aanpasbaarheid ondersteunt de transparantie en hogere mate van beveiliging 

doordat de ontwikkeling in de community gebeurt. Dat resulteert vervolgens in een grote pool aan 

talenten en aanvullende verbeteringen (LaGarde, 2013). Dit punt, in literatuur vaak zowel als voor- 
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als nadeel aangehaald, hangt samen met controlemogelijkheid (auditability) en zal verder in dit 

hoofdstuk besproken worden. 

Een derde aspect is de innovatieve aard van OS (innovation), waarin de OS community een grote rol 

speelt, door zijn innovatieve karakter, flexibiliteit en vrijheid (Peter Dens (Managing Director 

Kangaroot), 2015). “Indien je moet wachten op de leveranciers om de aanpassingen door te voeren 

die je wil, zal dit jouw tempo van innovatie aantasten” (Milinkovich, 2014). Innovatie staat in de 

stragetische lijst op plaats 5 en is een voordeel dat nauw samenhangt met flexibiliteit (flexibility) en 

vrijheid (freedom). Door het frequenter uitgeven van updates geeft Open Source meer flexibiliteit 

aan bedrijven (Madhu Nutakki, VP, Kaiser Permanente, 2014). Maar aan de andere kant is het ook 

aan de gebruiker zelf om te beslissen of hij wel wil upgraden, en niet aan de verkopers zoals bij 

Closed Source Software (Noyes, 2010). Onder vrijheid verstaat Noyes (2010) de ‘vendor lock-in’ die 

bij bedrijfseigen software vaak een groot nadeel is en door OSS voorkomen wordt. Bij OSS zijn de 

gebruikers in controle en hebben ze de vrijheid om te beslissen wat ze willen doen met de software. 

Het is bovendien ook de voornaamste strategische reden volgens Shaikh en Cornford (2011) om voor 

Open Source te kiezen. 

Voorstanders stellen vervolgens dat aanpassingen snel geïmplementeerd kunnen worden (Cignex 

Datamatics, 2014). Enerzijds zullen bugs sneller gevonden en opgelost worden en anderzijds zullen 

nieuwe functies sneller toegevoegd en getest worden, doordat er meer mensen zijn die toegang 

hebben tot de broncode (Xu & Brinkkemper, 2007). Door Cignex Datamatics en Xu & Brinkkemper 

werden zowel Time-to-Market door de snelle implementatiemogelijkheid, als ook ondersteuning 

door de community (support), verduidelijkt. Voor bedrijven die een zekerdere ondersteuning willen, 

is er ook een betalende mogelijkheid. Volgens Noyes (2010) zijn “de aanbieders van commerciële 

ondersteuning ook meer toegankelijk aangezien support hun belangrijkste bron van inkomen 

vertegenwoordigt”. 

‘Try before you buy or use’ is nog een pluspunt van OS. Het kost je meestal niets om het pakket eerst 

uit te proberen voordat je toezegt, aangezien de broncode vrij te verkrijgen is en door het bestaan 

van andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld live CDs en Live USBs voor Linux software (Noyes, 

2010). Soms is er ook een versie gratis online beschikbaar, zoals bij Odoo, zodat de gebruiker snel 

een ‘look en feel’ krijgt van het programma en zijn mogelijkheden (Odoo, 2016). Interoperability 

(integreerbaarheid) met andere software zou bij een OS pakket hoger liggen volgens beide bronnen.  

De kwaliteit van het product (Quality) hangt af van de kwaliteitsperceptie, dus ook van de kost die 

ermee gepaard gaat en is de tweede belangrijkste strategische factor bij de afweging van software. 
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Volgens Noyes (2010) is de prijs/kwaliteit verhouding van een softwarepakket gemaakt door meer 

ontwikkelaars ook vanzelfsprekend hoger. Door de hoge graad van aanpasbaarheid (customization) 

van Open Source Software zal een gebruiker niet enkel krijgen van een verkoper wat deze denkt dat 

hij wenst, de ontwikkelaars en gebruikers zullen ook echt maken (Noyes, 2010). 

1.5.3 NADELEN 

Naast de reeks aan voordelen die Open Source in een bedrijfswereld zou bieden ten opzichte van 

Closed Source, zijn er volgens Paul Rubens ook een zevental nadelen die bedrijven in acht dienen te 

nemen. Vanuit een business perspectief is het volgens hem toch om verscheidene redenen beter om 

voor Closed Software te kiezen. 

(7 Reasons Not to Use Open Source Software, 2014) 

1. When It's Easier for Unskilled Users 

2. When It's the De Facto Standard 

3. When Proprietary Software Offers Better Support 

4. When You Want Software as a Service 

5. When Proprietary Software Works Better With Your Hardware 

6. When Warranties and Liability Indemnity Matter 

7. When You Need a Vendor That Will Stick Around 

FIGUUR 21: REDENEN OM GEEN OPEN SOURCE TE GEBRUIKEN (RUBENS, 2014) 

Ten eerste is het voor onervaren vaak moeilijker en minder aantrekkelijk om Open Source Software 

te gebruiken. Als tweede punt wordt gesteld dat Closed Software meer als de standaard wordt 

aanzien, zijn mensen vervolgens ook meer ervaren in het gebruik ervan. Ook op universitair niveau 

wordt Open Source minder snel gekozen (Rubens, 2014).  

Ten derde is er de support van Open Source Software, die volgens Cignex Datamatics (2014) en 

Noyes (2010) beter is. Volgens Rubens (2014) is er soms bedrijfsgerichte ondersteuning beschikbaar, 

ofwel door het bedrijf dat het project leidt, of door een derde partij, maar niet altijd. Het ontbreken 

van ondersteuning is volgens een rapport van Forrester ook wel een bezorgdheid die door 71% van 

de ondervraagden aangehaald wordt (Baldwin, 2014). Daarnaast zijn er ook de fora van 

veelgebruikte Open Source projecten, maar dat is volgens Rubens (2014) niet hetzelfde als een 

gegarandeerd antwoord op een telefoontje naar een verkoper. Er zijn langs de andere kant ook 

gebruikers die bereid zijn om een SLA te sluiten voor ondersteuning om zekerheid te krijgen.  
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Het vierde nadeel draait om Open Source Software die aangeboden wordt als een SaaS oplossing, in 

de Cloud. De vele voordelen van Open Source vervallen dan (Rubens, 2014). Ook al is er in dat geval 

geen rechtstreekse toegang meer tot de broncode voor de gebruiker, valt de software strikt 

genomen nog niet onder propriëtaire of bedrijfseigen software. Ten vijfde meent Rubens (2014) dat 

bedrijfseigen software beter werkt met de hardware van een bedrijf. Hier gaat het om de code van 

drivers, wat buiten de scope van deze masterproef valt. 

Ten zesde zijn garanties en wettelijke aansprakelijkheid volgens Rubens enkel aanwezig bij 

commerciële software, niet bij niet-commerciële Open Source Software.  Alsook ziet hij het vermeende 

voordeel van de vrijheid van Open Source (Noyes, 2010) als een nadeel. Kleinere Open Source 

ondernemingen zouden sneller interesse verliezen en/of failliet gaan (Rubens, 2014). Maar 

daarentegen gaat een propriëtaire verkoper vaak stoppen met de ondersteuning van oudere versies 

van een systeem (LaGarde, 2013). Een laatste reden om voor Closed Source te kiezen is volgens Rubens 

(2014) het belang van een langetermijnrelatie met de verkopers. 

In een ander artikel van Rubens, stelt hij dat er een probleem is op vlak van expertise. Open Source 

projecten waarbij ontwikkelaars ontwikkelen voor andere ontwikkelaars, zouden een succes zijn. 

Maar weinig ontwikkelaars hebben ERP kennis of zijn zich niet bewust van de noden van de 

bedrijfswereld (Rubens, 10 Open Source ERP Solutions, 2015). En alhoewel de IT departementen van 

KMO’s erop vooruit gaan, weten ze nog steeds niet altijd wat ze juist willen (LaGarde, 2013). Een 

oplossing hiervoor is het commercialiseren van de software. Door een Open Source kern aan te 

vullen met commerciële aanbiedingen, zou de software krachtiger en vollediger zijn (Rubens, 2015). 

1.5.4 KOSTPRIJS (COST) 

Volgens Riehle (The economic motivation of open Source: stakeholders perspectives, 2007) is de 

kostprijs (cost) de reden voor organisaties om voor Open Source te kiezen. Maar vooral de 

verschaffer van de oplossing zou hier baat bij hebben (Riehle, 2007) doordat hij op zijn beurt de 

Open Source verwerkt in zijn oplossing en zo bespaart. De kost van Open Source ten opzichte van 

Closed Source zou ook volgens zowel Noyes (2010), Cignex Datamatics (2014) als Howard Baldwin (4 

Reasons Companies say yes to Open Source, 2014) veel lager liggen. “Niet enkel de aankoopprijs van 

propriëtaire software, alsook de buitensporige prijs van verplichte antivirussen, 

ondersteuningskosten, oplopende kosten van nieuwe versies en ten slotte de kost van de vendor 

lock-in” vertegenwoordigen een grote hap uit het budget van een onderneming (Baldwin, 2014). 

Maar Katsamakas (2006) stelt dat het gebruik van de software dan wel gratis mag zijn, er zijn andere 
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kosten aan gerelateerd. Deze komen hoofdzakelijk voort uit de installatie, het leren en het 

onderhoud (Johansson & Sudzina, 2009). 

Hieronder een vergelijking van de Total Cost of Ownership (TCO) van een Open Source en een Closed 

Source (Proprietary) ERP-systeem. Eerst wordt er een relatieve vergelijking van de kostfactoren (TCO) 

gemaakt en op basis hiervan wordt vervolgens de return on investment (ROI) van beide vergeleken. 

 

FIGUUR 22: VERGELIJKING RELATIEVE KOST PROPRIËTAIRE VERSUS OPEN SOURCE ERP (ROBERTS, 2015) 

Volgens 1Tech (Roberts, 2015) kan de totale kost van Open Source tot een derde lager liggen. Ten 

eerste valt de licentie kost volledig weg, alsook zullen de kosten voor aanpassingen (customization), 

integratie (integration) en ondersteuning en onderhoud (support and maintenance, M&S) een stuk 

lager liggen. De kost voor hardware en de interne kosten zijn gelijk (Roberts, 2015). In het onderzoek 

zal afgetoetst worden of deze vergelijking in de praktijk standhoudt. In een rapport van Forrester 

(Forrester, 2008) bleken de verwachtingen van lagere kosten voor 87% van de ondervraagden 

voldaan, of zelfs buitengewoon voldaan te zijn.  

Ook Red Hat (The perfect storm, 2009) geeft een lagere kost als reden om voor Open Source 

Software te kiezen. In tegenstelling tot Roberts geeft Red Hat wel aan dat er een verschil in kost is 

voor de hardware. Ten tweede kan men dure onderhoudscontracten vermijden. Ook wordt er een 

link gelegd naar andere voordelen, die uiteindelijk zouden resulteren in een daling van de kost voor 

de gebruiker, zoals de hogere functionaliteit, betrouwbaarheid en prestatie (Olson, Johansson, & De 

Carvalho, 2012), die leiden tot een hogere kwaliteit. Een hogere productiviteit wordt bekomen door 

een snellere leercurve en de beschikbaarheid van hulpmiddelen. Verder is er, zoals eerder 

aangehaald, meer vrijheid en geen vendor lock-in voor de gebruiker, wat ook resulteert in een 

dalende kostprijs. Als laatste wordt door Red Hat (The perfect storm, 2009) aangehaald dat er in 

mindere mate nood zal zijn aan gespecialiseerde security consultants en middelen. Dit laatste 

voordeel wordt in de volgende paragraaf uitgebreid besproken. 
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Op basis van voorgaande relatieve vergelijking van de kostfactoren, is er ook de vergelijking van 

rendement voor de onderneming, beide in het voordeel van OSS volgens Roberts (Open Source ERP 

transforms ROI, 2015). De ROI van ERP-systemen duurt gemiddeld zes maanden langer dan voorzien 

werd  (Baharum & Habibollah Haron, 2009). De cumulatieve voordelen zouden bij zowel Closed als 

Open Source in stijgende lijn gaan. Maar door het verschil in TCO, is de terugverdienperiode (Payback 

punt), voor Open Source een stuk korter. 

 

FIGUUR 23: RETURN ON INVESTMENT BEDRIJFSEIGEN VERSUS OPEN SOURCE (OPEN SOURCE ERP TRANSFORMS ROI, 2015) 

1.5.5 SECURITY & AUDITABILITY 

In 2003 werd er een rapport geschreven over de bezorgdheden bij het gebruik maar tevens het 

potentieel van Open Source (Francis, 2016). Sindsdien is er veel veranderd. “Volgens Paul Santinelli, 

general partner bij North Bridge, overtreft Open Source Software op dit moment Closed Source op vlak 

van kwaliteit, customization en ook security” (Francis, 2016). 

In alle software worden achterpoortjes en kwetsbaarheden ontdekt. Dit hangt niet af van het open of 

gesloten zijn van de broncode (Auza, 2012). Maar wat daar vervolgens mee gebeurt, is wel afhankelijk 

van de soort code.  

 “Is de code open source, dan wordt de kwetsbaarheid voor iedereen openbaar gemaakt. Zit de 

kwetsbaarheid in de code die door het bedrijf zelf is geschreven, dan wordt de kwetsbaarheid 

wel aan het bedrijf zelf bekend gemaakt, maar wordt deze vaak niet publiek gemaakt voordat 

het lek is gedicht. Het risico bij de manier van handelen bij open source-code is dat 

kwetsbaarheden op die manier al bekend worden gemaakt en op die manier ook bij hackers 

terecht komt, voordat het probleem is opgelost.” (Bunt, 2015) 
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Ten eerste is er dus de bekendmaking van de lekken door bijvoorbeeld Black Duck (2016): Zij 

registreren “alle bekende kwetsbaarheden in Open Source-code in hun zogenaamde ‘knowledge base’. 

Dit is volgens Bland de grootste database op dit gebied wereldwijd” (Bunt, 2015). Het is ook zo dat er, 

zoals bij een incident bij Android, de oplossingen niet of minder snel gevonden zou zijn indien er niet 

zoveel ogen op gericht waren (Noyes, 2010). Die transparantie van Open Source leidt tot een hogere 

beveiliging (Auza, 2012). Indien er malware of tracking-software door de maker in het programma 

gestoken is, zal dit bij Open Source Software aan het licht komen, in tegenstelling tot Closed Source 

Software (Auza, 2012). Door Linus Torvalds wordt dit de ‘Linux wet’ genoemd: Bij Closed Source 

Software hebben enkel werknemers van de softwareproducent weet van het aantal bugs en met een 

beperkt aantal ontwikkelaars en testers worden ze geacht al deze bugs te vinden en op te lossen 

(Noyes, 2010) . Daartegenover staat de ongelimiteerde pool van ontwikkelaars en testers in de 

community waardoor de fouten sneller opgelost worden (Redactie Executive-People, 2016).  

Hackers hebben zelden goede bedoelingen maar door hun rebelse mentaliteit en hun waardering voor 

Open Source heeft een OS-programma volgens Auza (2012) minder kans om aangevallen te worden. 

Naast de database zorgt Black Duck met zijn diensten ook voor een mogelijkheid tot controle en 

evaluatie van de code (auditability) (Black Duck, 2016). Volgens Gartner had in 2008 slechts 31% van 

de bedrijven formele normen voor de evaluatie en het verkrijgen van OSS (Meyer, 2008). Dit bleef tot 

in 2015 een hoog percentage, “67 Procent van de bedrijven verzuimt broncode goed te controleren 

op kwetsbaarheden en loopt daardoor onnodig risico's” (Black Duck, 2015). Veel CIO’s en IT’ers zijn 

door een slechte of ontbrekende registratie niet op de hoogte van welke Open Source code gebruikt 

wordt binnen hun organisatie en waarvoor ze gebruikt wordt (Redactie Executive-People, 2016). “De 

componenten en software worden zomaar geïntroduceerd zonder dat vooraf is gecheckt of alles veilig 

is” (Redactie Executive-People, 2016).  

“Open source- en bedrijfseigen code zijn gewoon anders. Organisaties moeten dit dan ook op een 

andere manier beveiligen en daar moeten zij zich bewust van zijn” (Bunt, 2015). 
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1.6 BESLUIT 

Voor de volledigheid werden in dit eerste hoofdstuk alle noodzakelijke termen besproken alsook de 

evolutie en levenscycli van de software. Ten eerste werden een grondige conceptualisering van zowel 

Software, Open Source, ERP als Open ERP opgenomen. De term Open ERP heeft karakteristieken van 

zowel ERP als Open Source.  

Ten tweede worden de factoren besproken die meespelen in een keuze voor Open of Closed Source 

ERP. Samengevat zijn de belangrijkste drijfveren voor de adoptie van Open Source de kwaliteit 

(aanpasbaarheid, vrijheid), kostenbesparingen, transparantie en veiligheid (LaGarde, 2013). De 

behoefte om op maat gemaakte modules te bouwen zal lager liggen doordat er reeds meer modules 

voor handen zijn in de community. Hierdoor kan de kostprijs opnieuw naar beneden getrokken 

worden. Maar tegelijkertijd zijn er ook een reeks nadelen en hangt de uiteindelijke keuze af van het 

merk van de (Open) Software en de prioriteiten en ervaring met ERP van de gebruiker. Of de totale 

kostprijs voor een OS ERP project in werkelijkheid ook lager bevonden wordt, zal het onderzoek 

uitwijzen. 
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Hoofdstuk 2 AANBOD ERP 

Doordat de markt van grote spelers verzadigd is en deze van kleine bedrijven veelbelovend is op vlak 

van cash en klanten, hebben ERP aanbieders hun focus van ontwikkelingsinspanningen verlegd van 

grote klanten naar KMO’s. Daardoor is het aanbod van ERP-systemen aanzienlijk gegroeid en 

aangepast aan de noden van verschillende bedrijven (Johansson & Koroliov, Deployment of Open 

Source ERPs: What knowledge does it require?, 2012). In dit hoofdstuk wordt eerst het aanbod en 

aandeel in de markt van Closed Source en Open Source vergeleken. Daarna wordt dieper ingegaan op 

de mogelijkheden van Open Source Software voor KMO’s. 

2.1 CLOSED SOURCE TEN OPZICHTE VAN OPEN SOURCE ERP VOOR KMO’S 

Enerzijds is er de Closed Source ERP, met bekende aanbieders zoals SAP en Oracle met een wereldwijd 

marktaandeel van respectievelijk 24% en 12% in 2013 (Worldwide ERP Software Market Share, 2013). 

In Belgische bedrijven is SAP ook de grootste met 19%, maar komt Microsoft op een tweede plaats 

met 14% . Opvallend is het aandeel van 13% van zelfontwikkelde ERP-pakketten (Rubens, 10 Open 

Source ERP Solutions, 2015). Naast deze zijn er nog heel wat kleine spelers (Visterin, 2015). Bij de 

vergelijking tussen kleinere en grotere Belgische bedrijven is het opvallend dat “Hoe groter het bedrijf, 

hoe dominanter hun [SAP] positie. Kleine bedrijven opteren eerder voor Microsoft” (Visterin, 2015).  

FIGUUR 24: ERP-SOFTWARE MARKTAANDEEL 

 (WORLDWIDE ERP SOFTWARE MARKET SHARE, 2013) & (10 OPEN SOURCE ERP SOLUTIONS, 2015) 
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Tegenover deze propriëtaire marktleiders staat het kleine aandeel (1 tot 2 procent) van Open Source 

aanbieders (Rubens, 2015). Het tekort aan verkoop- en marketingbudgetten zou hiervoor de 

voornaamste reden zijn (Rubens, 10 Open Source ERP Solutions, 2015). Maar volgens de 

zoekresultaten van Google Trends is te zien dat het verschil in interesse tussen verscheidene Closed 

Source mogelijkheden en een opkomend OS-ERP-systeem (Odoo), in de loop der tijd steeds kleiner is 

geworden (Bijlage 3b: (Google Trends, 2016)). 

 

 

FIGUUR 25: GOOGLE TRENDS VERGELIJKING ODOO VERSUS CS-ERP  

(GOOGLE TRENDS, 2016) 

2.2 AANBOD OPEN SOURCE ERP 

Hieronder volgt een opsomming van de meest gebruikte en best gekende Open Source ERP-systemen. 

Uit een lijst van 10 ERP oplossingen van Enterpriseapps Today (Bijlage 2) worden er enkele 

geselecteerd die ook door Opensource.com genoemd werden in de top 4 (Scott Nesbitt, 2016), een 

hoge activiteit hebben op de site van OpenHub.net (Bijlage 4) en gericht zijn naar Kleine en 

Middelgrote Ondernemingen (KMO’s): 

(1) Odoo (OpenERP); 

(2) Dolibarr; 

(3) Apache OfBiz; 

(4) Adempiere 

2.2.1 ODOO 

Bij een vergelijking volgens interesse tussen deze 4 oplossingen met Google trends (Bijlage 3a; (2016)), 

steekt Odoo er bovenuit. In 2012 stond Odoo als eerste Belgische onderneming in de Deloitte 

Technology Fast50 BeNeLux in de ranking (Odoo, 2016). Odoo, is volgens OpenHub een applicatie met 

veel activiteit in de community (Open Hub Odoo, sd). MarkF (MarkF (Mindtouch), 2010) stelt dat Odoo 
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past binnen een klein bedrijf en daar als ERP-pakket een goed alternatief is. Maar Odoo is op maat van 

alle groottes van ondernemingen aangezien het ook gebruikt wordt door bijvoorbeeld Danone, Singer, 

enz. (Rubens, 2015). Het oorspronkelijk Waalse, Belgische pakket is volgens Nesbitt (2016) dus voor 

zowel grote als kleinere ondernemingen. Dit pakket zal verder besproken worden in de Casestudie. 

2.2.2 DOLIBARR 

Dolibarr is volgens Rubens (2015) bedoeld voor kleine bedrijven en individuele handelaars en volgens 

Nesbitt (2016) specifiek voor KMO’s. Volgens hun eigen site past het pakket voor zowel KMO’s, 

freelancers als fondsen (Dolibarr, 2016). Ook al is er in vergelijking met Odoo veel minder interesse in 

deze oplossing (Google Trends, 2016), volgens OpenHub is er een hoge activiteit rond Dolibarr (Open 

Hub, 2016). Dolibarr kan zowel lokaal als op een server geïnstalleerd worden en wordt ook aangeboden 

als SaaS oplossing (Rubens, 2015). De taal waarin het programma hoofdzakelijk geschreven werd is 

PHP (Open Hub, 2016). 

2.2.3 APACHE OFBIZ 

OFBiz staat voor ‘Open for Business’ (Apache, 2016). Apache, onderdeel van de Apache Software 

Foundation (ASF), heeft in tegenstelling tot de andere genoemde Open Source ERP-pakketten, geen 

GPL-licentie maar een Apache licentie (Open Hub, 2016). De oplossing geschreven in Java (Open Hub, 

2016) is uitgebreid ondersteund met tutorials op Youtube (Youtube OFBiz, 2016) en documentatie op 

de ontwikkelaarspagina van de ASF (Confluence, 2016). 

2.2.4 ADEMPIERE ERP BUSINESS SUITE 

Adempiere is een concurrent van het propriëtaire pakket Microsoft Dynamics en ook een populair ERP-

pakket voor middelgrote ondernemingen (MarkF (Mindtouch), 2010). Ook Adempiere valt onder de 

GPL-licentie (Sourceforge, 2013). Adempiere, een spin-off van Compiere, is ondertussen volwassen en 

geschreven in Java (Open Hub, 2016).  

2.3 BESLUIT 

Er is een ruim aanbod aan Open Source ERP in aantal. Het verschil met Closed Source ERP is de omvang 

van hun marktaandeel. Er zijn een groot aantal kleine aanbieders die niet in staat zijn een redelijk 

marktaandeel te verwerven. Open Source aanbieders en ontwikkelaars hebben de intentie om een 

goed pakket te ontwikkelen en dit voor lage of geen licentiekosten. Hun doel is meestal niet om het 

aan de man te brengen en door de lage inkomsten is het budget voor reclame er ook niet.  
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Hoofdstuk 3 ACTOREN ERP (OS VERSUS CS) 

De bespreking van de actoren gebeurt aan de hand van de structuur van de levenscyclus. Er wordt 

afgerond met de algemene bespreking van de (overige) actoren. 

3.1 ACTOREN TIJDENS DE ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE 

Zoals in onderstaande cyclus aangegeven zijn de belangrijkste actoren tijdens de ontwikkeling de 

eindgebruiker, die zijn functionele en technische noden aangeeft, en de ontwikkelaar die naar 

oplossingen zoekt. Bij Open Source ERP staat de ontwikkelaar soms gelijk aan de gebruiker. De 

consultant kan de rol van ontwikkelaar op zich nemen en komt als derde aan bod. 

 

FIGUUR 26: DEVELOPMENT LIFE CYCLE OF OPEN SOURCE SOFTWARE (NALAM, 2013) 

3.1.1 EINDGEBRUIKER 

De eindgebruikers zijn diegenen die uiteindelijk met het product moeten werken. Bij de ontwikkeling 

van een ERP-pakket in een grote onderneming, zal er van elk soort gebruiker een ervaren key-user 

afgevaardigd worden om ervoor te zorgen dat aan alle functionele eisen voldaan is (Motiwalla & 

Thompson, 2012). Deze geven vooral hun input tijdens de implementatiefase (Motiwalla & Thompson, 

2012). Bij kleinere bedrijven zoals KMO’s zal het moeilijker zijn om van elke soort gebruiker iemand af 

te vaardigen die constant kan bezig zijn met de ontwikkeling van het ERP-pakket. Voornamelijk door 

de grootte van het bedrijf is er een kleinere kans dat er IT-specialisten aanwezig zijn in een KMO.  

3.1.2 ONTWIKKELAAR 

De ontwikkelaar speelt een technische en functionele rol in de effectieve, efficiënte en correcte 

werking van een ERP-pakket. ‘Trusted developers’ zijn personen die consistent meewerken aan de 

ontwikkeling van Open Source Software en vormen de kern ven de community (3.3.3.4 Community) 

(Saini & Kaur, 2014).  
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3.1.3 CONSULTANT 

De consultant zal bij een groot bedrijf voornamelijk voor de technische ondersteuning zorgen tijdens 

de ontwerpfase en implementatie. Bij een kleiner bedrijf zal deze van bij het begin tot het einde zowel 

zorgen voor de technische ondersteuning als voor change management en ‘process change’. Een groot 

bedrijf kan deze laatste taken gemakkelijker op zich nemen omdat de nodige knowhow vaker aanwezig 

is in het bedrijf (Motiwalla & Thompson, 2012).  

3.2 ACTOREN TIJDENS DE POST-IMPLEMENTATIE 

De post-implementatiefase bestaat zoals eerder vermeld zowel uit training van de eindgebruikers als 

onderhoud van het systeem zelf. Diegene die instaat voor dit onderhoud en deze ondersteuning hoeft 

niet dezelfde te zijn. Ten eerste kan dit in-house georganiseerd worden of men kan zich tot de 

community of een derde partij wenden (López, et al., 2015). Deze laatste bieden contracten aan onder 

de vorm van SLA’s (Service Level Agreements) waarin ze zich verbinden tot een gegarandeerde reactie 

en oplossing van incidenten (ERPgreat, 2016).  

Er bestaan verschillende vormen van SLA’s. Zo is er de mogelijkheid om een ondersteuningscontract 

af te sluiten met een consultant, wat flexibeler is dan het afsluiten van een onderhoudscontract 

(corrigerend en preventief onderhoud) (Christl, 2008). Een ondersteuningscontract is uitgebreider 

doordat het ook het verbeteren van de kenmerken (adaptief onderhoud) en het uitbreiden van 

functionaliteiten (perfectionerend onderhoud) inhoudt (Christl, 2008). Het outsourcen van deze taak 

kan enkele nadelen met zich meebrengen. Het eerste probleem dat kan ontstaan, is dat de 

kennisoverdracht niet optimaal verloopt. Zo zit de zakelijke kennis vaak bij de klant maar de technische 

enkel bij de verkoper of het consulting bedrijf.  Dit zorgt er mede voor dat de kosten voor onderhoud 

hoog kunnen oplopen (Krancher & Dibbern, 2015).  

In de laatste twee kolommen van onderstaand schema is te zien welke actor zich tijdens de 

verschillende soorten onderhoud in de post-implementatiefase richt op het technische en welke op 

het functionele (business) onderhoud. 

 
FIGUUR 27: ERP ONDERHOUDSACTIVITEITEN PARTICIPANTEN (BREHM & HEINZL, 2001) 
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3.3 ACTOREN ALGEMEEN 

3.3.1 ERP-PAKKET 

Deze actor werd besproken in ‘Hoofdstuk 2: Aanbod ERP’. 

3.3.2 IMPLEMENTEREND BEDRIJF: DE VLAAMSE KMO 

Kleine en Middelgrote Ondernemingen met hoofdzetel in Vlaanderen zullen het onderwerp zijn van 

deze studie. In het algemeen wordt er in Europa voor de definitie van een KMO gerefereerd naar die 

van de Europese Commissie.  

“The category of micro - small and medium-sized enterprises (SMEs) is made up of enterprises 

which employ fewer than 250 persons and which have an annual turnover not exceeding 50 

million euro [sic], and/or an annual balance sheet total not exceeding 43 million euro [sic].” 

(Extract of Article 2 of the Annex of Recommendation, 2003) 

Ondanks de stijgende focus van ERP-aanbieders op KMO’s, zijn ERP-systemen nog steeds heel duur 

(Baharum & Habibollah Haron, 2009).  

A. INTERN IT-DEPARTEMENT  

De interne kennis van IT in een bedrijf zou een grote rol spelen volgens Cereola et al. (2012). Studies 

wijzen op een positieve relatie tussen de kennis van de verantwoordelijke en de technologische keuzes 

(Raymond, Bergeron, & Blili, 2005).  

In een kleine onderneming is de IT-verantwoordelijke heel nauw betrokken bij de adoptie van het 

nieuwe ERP-systeem en het change management (Motiwalla & Thompson, 2012). Bij een grote 

onderneming zal dit vaak één van de vele projecten zijn van een IT-departement en behoudt de 

verantwoordelijke slechts een overzicht en ondersteunt hij/zij waar nodig (Motiwalla & Thompson, 

2012). 

B. EINDGEBRUIKERS 

De uiteindelijke gebruiker moet bij optionele software overtuigd worden zodat deze de software 

effectief zal gebruiken. Een ERP-systeem is in de meeste gevallen een verplichte software. Er zowel 

passieve als actieve gebruikers. De passieve gebruiker zal de software gebruiken maar nooit 

meewerken aan de ontwikkeling. Een actieve gebruiker zal ook op zoek gaan naar fouten en het 
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programma beoordelen (Saini & Kaur, 2014). Bij een Open Source oplossing is het voor een gebruiker 

dus ook mogelijk om een actieve rol op te nemen. 

3.3.3 EXTERNE PARTIJ 

A. CONSULTANT 

Een consultant ondersteunt een klant gedurende de volledige levensloop van een ERP-systeem, vanaf 

de ontwikkeling tot de post-implementatie. Een externe visie en kennis kunnen veel bijdragen tot de 

vernieuwing (Willcocks & Sykes, 2000 ). Deze kennis is vooral bruikbaar bij een eerste implementatie 

in een bedrijf waar er geen ervaring is met een ERP-systeem (Changa, Wanga, Jiangb, & Kleinc, 2013). 

Indien er moet overgegaan worden tot upgrades of een nieuwe versie van het systeem zal deze partij 

daar ook voor kunnen instaan en eventueel zal er een volledig nieuwe cyclus opgestart worden. 

B. OFFICIËLE ERP-VERKOPER 

De verkopers of distributeurs zijn de personen of organisaties die een Licentie hebben en officieel 

samenwerken met Closed Source ERP-aanbieders zoals SAP en Microsoft Dynamics. Deze kunnen ook 

de rol van consultant op zich nemen. Verdelers van Open Source ERP hebben een versie van de 

software maar voeren ook taken uit zoals het aanpassen, testen, configureren en integreren van de 

software (Saini & Kaur, 2014).  

C. COMMUNITY 

Deze actor is enkel van toepassing bij Open Source Software. In de community worden ontwikkelaars 

samengebracht met fout- en wijzigingenlogboeken en documentatie. Ook de gebruikers hebben 

toegang tot deze data (Saini & Kaur, 2014).  

Een voorbeeld van een community is de ‘Odoo Community Association’ (OCA). De officiële definitie 

van deze vereniging luidt: “The OCA is a non-profit organization whose mission is to promote the 

widespread use of Odoo and to support the collaborative development of Odoo features” (Odoo 

Community Association (OCA), 2016). Het ontwikkelen en promoten van de organisatie staat hier 

centraal.  

3.4 BESLUIT 

De rol van de verschillende actoren hangt héél erg af van de grootte van het bedrijf. Kleinere bedrijven 

met een minder uitgebreide interne IT-kennis zullen beroep moeten doen op externe partijen. De 

community is een belangrijke actor bij Open Source Software.  
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DEEL 2: ONDERZOEK 

Hoofdstuk 4 ONDERZOEK 

4.1 OPZET ONDERZOEK 

Onderzoeksvraag 

Het doel van deze masterproef is het verzamelen van literatuur over Open Source ERP om daarna de 

leemtes in te vullen zoals het onderzoek naar het gebruik ervan in Vlaamse KMO’s. Ten tweede was er 

de nood aan onderzoek rond post-implementatie van OS-ERP. De overkoepelende vraag die dit 

onderzoek stuurde luidt als volgt: 

Wat zijn ervaringen met Open ERP-systemen algemeen  

en specifiek in de post-implementatiefase in een Vlaamse KMO? 

Deelvragen 

A. Wat is de algemene ervaring met Open Source Software binnen Vlaamse KMO’s? 

B. Zijn er verschillen tijdens de post-implementatiefase tussen Open en Closed Source 

oplossingen? 

a. Hoe worden gebruikers tijdens deze fase bijgestaan door de externe partijen? 

b. Op welke manier verschilt de training voor Open Source van deze voor Closed Source? 

c. Wat zijn algemeen de taken tijdens de onderhouds- en ondersteuningsfase? 
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4.2 MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

ERP was bij het ontstaan een softwaretool die enkel grote ondernemingen zich konden permitteren. 

Maar de laatste jaren, mede door de opkomst van Open Source ERP, is de toegang tot ERP-systemen 

voor KMO’s sterk verbeterd (Lewandowski, Salako, & Garcia-Perez, 2013). Ook zijn KMO’s door hun 

agility en flexibiliteit meer geschikt voor Open Source tegenover grote bedrijven die reeds grote 

investeringen deden bij propriëtaire softwareverkopers (Cereola, Wier, & Norman, 2012). KMO’s zijn 

de motor van de Europese Economie (Günter Verheugen, 2006) (European Commission, 2015) en 

creëren volgens Jean-Claude Juncker (2015) in Europa meer dan 85% van de werkgelegenheid. In 

België was deze tewerkstellingsgraad 69,8% in 2014 en het aandeel van hun toegevoegde waarde 

62,3% (Unizo, 2015).  

De grote verschillen op vlak van IT tussen grote enerzijds, en kleine en middelgrote ondernemingen 

anderzijds, is dat er vaak geen Chief Information Officer (CIO) aanwezig is in de laatsten (Cereola, Wier, 

& Norman, 2012, p. 889). Ook hebben deze vaak een minder groot IT-budget ter beschikking. 

ERP-systemen brengen door hun aard van langetermijninvestering, een enorme vraag naar middelen 

met zich mee (Cereola, Wier, & Norman, 2012). Volgens Welsh and White (1981) zorgt de grootte van 

kleine ondernemingen er rechtstreeks voor dat er ‘resource poverty’ kan optreden, wat betekent dat 

ze kwetsbaarder zijn bij een vergissing of verkeerde inschatting (Cereola, Wier, & Norman, 2012, p. 

902). Daarom is het belangrijk voor KMO’s om toegang te hebben tot flexibele systemen die 

wijzigingen toelaten (Cereola, Wier, & Norman, 2012).  

Aangezien er rond de eeuwwisseling een hoogtepunt bereikt werd van ERP-adoptie wordt nu de 

relevantie van de post-implementatiefase steeds groter (Nah & Delgado, 2006).  

4.3 WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

Volgens Esteves en Bohorquez “zijn het aantal beschikbare studies met betrekking tot ERP-systemen 

gering in verhouding met de business die ze met zich mee brengen, en specifiek studies die de 

post-implementatiefase bestuderen” (Cereola, Wier, & Norman, 2012, p. 901). Vele problemen duiken 

nochtans op tijdens deze post-implementatie of onderhoudsfase (Nah, Faja, & Cata, Characteristics of 

ERP software maintenance: a multiple case study, 2001). Academici zullen bij hun beoordelingen in 

verband met Kritische Succes Factoren (CSF) van ERP-systemen ook de relevantie en het aandeel van 

de volledige levenscyclus terugvinden (Law, Chen, & Wu, 2010). Maar post-implementatieproblemen, 

zoals vereisten voor de ontwikkeling, change management, gebruikersondersteuning, onderhoud en 

upgrades, komen bij onderzoek te weinig aan bod (Law, Chen, & Wu, 2010). 
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4.4 METHODOLOGIE 

4.4.1 KWALITATIEF VERKENNEND ONDERZOEK: (MULTI-)CASE STUDIE 

Dit onderzoek is verkennend en heeft betrekking op de ervaring met een bepaalde software 

ondersteund door een objectieve vergelijkende studie. Door de aard van het onderzoek, waarin enkele 

cases bestudeerd worden, is het onderzoek op een kwalitatieve wijze gevoerd. Het veralgemenen van 

deze conclusies in cijfers zou een vertekend beeld kunnen geven. Door te opteren voor een beperkt 

aantal cases kan er veel dieper op één geval worden ingegaan.  

Dit onderzoek is gebaseerd op een combinatie van enkele dataverzamelingstechnieken zoals het 

afnemen van interviews en de analyse van literatuur en vertrouwelijke documenten. De interviews, 

afgenomen bij enkele gebruikers en consultants voor Open Source Software, ondersteunden de 

vergelijkende studies tussen Open en Closed Source ERP. De vragen waren gericht op het hoe en 

waarom van de implementatie en post-implementatie van het ERP-systeem. Volgens Hauge et al. 

(2010, p. 1141) is een casestudie de meest voorkomende methode bij onderzoek naar Open Source 

Software.  

4.4.2 SELECTIE VAN DE STUDIEOBJECTEN 

De keuze om het onderzoek te baseren op één softwarepakket komt hoofdzakelijk door zijn 

prominente aanwezigheid ten opzichte van andere Open Source Software in Vlaanderen. Er werden 

ook andere consultants gecontacteerd alvorens er één uit te kiezen. Ook Patrick Le Roy, van Smart 

Solution, had intenties om deel te nemen, maar na het eerste gesprek werd duidelijk dat Smart 

Solution nog niet veel positieve ervaringen had gehad met Open Source systeemimplementaties. Het 

doorverwijzen naar klanten met een mindere ervaring was geen optie voor hen. Er werden wel enkele 

punten uit het gesprek in het onderzoek verwerkt. Ten tweede is er DynApps en twee van zijn klanten. 

De managing partner van DynApps was geïnteresseerd om mee te werken aan het onderzoek. Dit 

consultantbedrijf heeft al een basis aan klanten uitgebouwd.  De keuze van de geïnterviewde klanten 

lag volledig bij Karel Hendrickx (DynApps). Het was niet mogelijk om klanten rechtstreeks te 

benaderen. De Closed Source consultant, Delaware Consulting, werd gevraagd naar een SLA. Een 

contract voor de ondersteuning bij een Vlaamse KMO van een ERP-systeem werd verkregen. 
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4.4.3 ONDERZOEKSMETHODE 

VERGELIJKENDE STUDIE ONDERSTEUNINGSCONTRACTEN EN SEMIGESTRUCTUREERD INTERVIEW 

Het onderzoek wordt zowel op basis van een vergelijkende studie als enkele interviews gevoerd. Ten 

tweede wordt er bij een vergelijking van de contracten, nagegaan wat het verschil is in definiëring, 

inhoud en kostprijs van de ondersteuning. Dit onderdeel van het onderzoek is gericht op het 

beantwoorden van de tweede deelvraag. 

Het verloop van het de bevraging was deels voorbereid, deels afhankelijk van de geïnterviewde en het 

verloop van het gesprek. Ten eerste werd er een andere vragenlijst opgesteld voor de consultant 

(Bijlage 5) en voor de gebruikers (Bijlage 6). Er werd van de geïnterviewde ook een eigen inbreng 

verwacht, welke grotendeels afhing van de kennis over de implementatie van het gebruikte ERP-

systeem. Ten tweede werd er een uitgebreide vragenlijst opgesteld, om ervoor te zorgen dat alle 

mogelijke aspecten uit het onderzoek aan bod kwamen en een vertrouwensband opgebouwd werd. 

Dit zorgde voor meer diepgang zodat eventuele struikelblokken niet ontweken worden en de 

objectiviteit van het onderzoek ondersteund werd. 

4.4.4 RAPPORTERING VAN DE DATA 

De verwerking van de afgenomen interviews en het bestuderen van de SLA gebeuren in het onderdeel 

‘4.6 Resultaten van het onderzoek’. De interviews werden opgenomen en tijdens het uitschrijven van 

de bevindingen opnieuw beluisterd. Om commerciële redenen werden er geen expliciete prijzen 

vermeld van de SLA’s. Enkel een schatting gemaakt door één van de klanten zelf, werd opgenomen in 

de resultaten. 
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4.5 STUDIEOBJECTEN 

Dit onderzoek is gebaseerd op een verificatie van enkele begrippen en assumpties in de literatuur door 

middel van diepte-interviews met de partner van een Belgisch Open ERP-systeem, en twee van hun 

klanten. Aan de hand van de gesprekken en de voorgaande literatuurstudie wordt een antwoord 

gegeven op de onderzoeksvraag. De data werden in het totaal bij 3 consultants en 2 klanten verzameld. 

DynApps en twee van zijn klanten, LDA en Borit, werden uitgebreid geïnterviewd aan de hand van de 

vragenlijsten in bijlage (Bijlage 5 en 6).  

Beide klanten kunnen geclassificeerd worden als Vlaamse KMO’s. Alle vragen uit de voor hen bestemde 

vragenlijst werden beantwoord door de Open Source consultant en zijn twee klanten. De vragenlijst 

was de basis voor drie interviews, maar werd gestuurd door het verhaal dat de geïnterviewde te 

vertellen had. Daarnaast werd er ook een partner van Smart Solution, een tweede Open 

ERP-consultant, geïnterviewd alsook een IT-consultant van Closed Source ERP, Delaware Consulting. 

Hierna volgt een verslag van de interviews met een overzicht van de geïnterviewde partijen. 

4.5.1 AANBIEDER: ODOO 

Eén van de aanbieders van Open Source ERP-systemen is Odoo, een Franstalig Belgisch bedrijf 

opgericht in 2005 onder de naam ‘TinyERP’ door Fabien Pinckaers en enkele medestudenten. De 

naam wijzigde in 2009 naar OpenERP en een jaar later naar Odoo. Bij deze laatste switch wijzigde 

meer dan enkel en alleen de naam van het bedrijf. De focus verplaatste zich van een services 

georiënteerd bedrijf naar software-aanbieder. Odoo richtte zich op het uitbouwen van een 

partnernetwerk en het aanbieden van onderhoud (Fabien Pinckaers (Odoo founder and CEO), sd). 

Odoo is ondertussen uitgegroeid tot een bedrijf met wereldwijd 260 werknemers, partners in 120 

verschillende landen en 50.000  gebruikers. Naast de vaste werknemers is er ook een community van 

meer dan 20.000 mensen over de hele wereld die meewerken aan de ontwikkeling van Odoo. Er zijn 

inmiddels 12 hoofdmodules die onderscheiden kunnen worden binnen Odoo (Bijlage 9).  

1. Web 

2. E-Commerce 

3. POS (Point Of Sale) 

4. Marketing 

5. CRM & Sales 

6. Accounting 

7. Purchase 

8. Billing 

9. Manufacturing 

10. Project 

11. Warehouse 

12. Manufacturing 

13. HR 
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Het is wel belangrijk om te beseffen dat Odoo een standaard set is van softwaremodules en niets 

specifiek heeft ontwikkeld voor de retail, productie en dergelijke (Hendrickx, 2016). Maar de 

community maakt het mogelijk om specifieke modules voor verschillende sectoren te implementeren 

(Hendrickx, 2016).  

Odoo is als Open Source applicatie in 3 verschillende edities te verkrijgen (Bijlage 8). Ten eerste is er 

een gratis versie, de ‘Community editie’: deze vergt veel zelfstandigheid van het implementerende 

bedrijf en biedt geen garanties. De tweede is de ‘Online’ versie, aangeraden voor minder dan 50 

gebruikers, die gratis kan getest worden. Als laatste is er de ‘Enterprise editie’ voor meer dan 50 

gebruikers, voor een op maat gemaakte oplossing.  

4.5.2 IT-CONSULTANCY BEDRIJF: DYNAPPS 

DynApps is een Vlaamse gouden partner van Odoo, gestart met OpenERP in 2010. Nog steeds is 

DynApps een consultant die diensten levert op het gebied van ERP, CRM en BI alsook development 

voor deze toepassingen. Ze richten zich op Vlaamse klanten aangezien er reeds een groot aanbod is 

aan Waalse concurrenten. Ook hebben ze een tiental klanten in Nederland. Het gouden 

samenwerkingsverband houdt in dat ze erkend zijn en “bij de 15% van meest actieve partners behoren 

van het Odoo eco-systeem” (Odoo, 2016). De Managing Partner, Karel Hendrickx, van DynApps werd 

geïnterviewd. 

FIGUUR 28: GEGEVENS CONSULTANCY BEDRIJF OS-ERP DYNAPPS 

CONSULTANCYBEDRIJF 1 

Open Source - (Hendrickx, 2016) 

Bedrijfsnaam: Dynapps 

Geïnterviewde: Karel Hendrickx, managing partner 

Website: www.dynapps.be 

Werknemers: 18 

Hoofdzetel: Ekeren, Antwerpen, België 

Opgericht: 22/10/2010 

Sector: Informaticadiensten en software 

B2B of B2C B2B 

Core business: Partner van het Open Source pakket Odoo (ERP), Jaspersoft 

(rapportering) 

Klanten: 70 Vlaamse en 10 Nederlandse klanten, met soms buitenlandse filialen 
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Bij de oprichting van DynApps, waren de dashboardmogelijkheden van OpenERP nog niet zo uitgebreid 

en werkten ze hiervoor met Jaspersoft, een Open Source BI-oplossing. Het bedrijf behoort tot de 

ABC-groep samen met 3 andere bedrijven:  

 ‘ACE’ gespecialiseerd in Dot.net; 

 ‘Beyond-IT’ biedt Sharepoint aan; 

 ‘Cereus’, dewelke zowel Oracle, Java en PHP ondersteunt, als alle managed services van de 

groep.  

Zo heeft deze laatste een afdeling die al het on-site beheer doet van applicaties en databases van 

Oracle, Sharepoint en Odoo. De ABC-groep zorgt ervoor dat elk bedrijf zijn specialisatie in een bepaald 

domein kan ontwikkelen en behouden. Door samenwerking met de andere entiteiten kunnen ze 

langetermijnrelaties uitbouwen met klanten en een totaaloplossing bieden (ABC-Groep, 2016).  

De geïmplementeerde oplossingen zijn in de besproken cases steeds gebaseerd op Odoo. De 

consultants van DynApps zijn gespecialiseerd in de optimalisatie en integratie van de operationele 

processen voor zowel productiebedrijven als logistieke, retail en professional services bedrijven 

(Bijlage 9). 

4.5.3 VLAAMSE KMO 

Beide bedrijven zijn KMO’s gelegen in Vlaanderen en hebben klanten wereldwijd. LDA is actief in een 

nichemarkt met een core-business in de distributie. De behoefte bij LDA kwam er door de veroudering 

van hun vorige ERP-pakket en het ontbreken van de integratiemogelijkheid met een E-commerce 

module. Bij Borit was Odoo hun start-pakket. Beide hebben na een grondige analyse en afweging van 

verschillende (ook Closed Source) alternatieven voor Odoo gekozen. Zowel LDA als Borit sloten een 

SLA met DynApps om ondersteuning te garanderen tijdens de post-implementatie. 

GEBRUIKER  

klant DynApps 
1. (De Coninck, 2016) 2. (Hoebrechts, 2016) 

Bedrijfsnaam: LDA Borit 

Geïnterviewde: 
Michel De Coninck, Managing director Erwin Hoebrechts, Operations 

management consultant 

Website: www.ldabelgium.be www.borit.be 

Werknemers: 12 30 

Hoofdzetel: Eppegem, Vlaams-Brabant, België Geel, Limburg, België 

Opgericht: 19/01/1963 01/03/2010 
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Sector: Machines en onderdelen, verkoop Metaalverwerking, metaalbewerking 

B2B of B2C: B2B B2B 

Core business: Industriële componentenleverancier: 

Distributeur 

Vormen, snijden en lassen van dun 

metaal 

Klanten: Industrie 

Overwegend BeNeLux, 10% in Europa, 

ook enkele klanten in Brazilië, 

Midden-Oosten,… 

Automotive, fuel cells, coolers 

Wereldwijd 

Vorige ERP-

systeem: 

Vero (Wolters Kluwer) Niet van toepassing 

Huidige ERP-

systeem: 

Odoo (go-live: 2015) – Enterprise 

editie 

Odoo v8 (gestart met OpenERP v6.01 

in 2012) 

Reden voor 

wijziging: 

Essentiële functies niet ondersteund, 

geen e-commerce mogelijkheden 

Niet van toepassing 

Belangrijkste 

gebruikte 

modules: 

Bijna alle standaardmodules in 

gebruik, ook zaken die ze ervoor in 

een Excel sheet bijhielden, werden 

erin opgenomen. 

CRM/ Social Network/ Online billing/ 

Project management/ Accounting 

and finance/ Sales management/ 

Warehouse management/ MRP/ 

Purchase management/ Employee 

Directory/ Timesheets/ Leave 

management/ Financial reports-

Webkit/ Audit log/ Report to printer/ 

Calender 

Modules uit de 

community: 

Enkele; waaronder een module voor 

de coda: valuta 

 

Samenwerking 

consultant: 

DynApps DynApps 

SLA? Ja, sinds maart 2016 bij DynApps Ja, bij DynApps 

FIGUUR 29: GEGEVENS GEBRUIKER OS-ERP 1. LDA EN 2. BORIT 

  



52 
 

4.5.4 IT CONSULTANCY BEDRIJF: SMART SOLUTION EN DELAWARE CONSULTING 

CONSULTANCYBEDRIJF 2 

Open Source - (Le Roy, 2016) 

Bedrijfsnaam: Smart Solution 

Geïnterviewde: Patrick Le Roy, Founding partner 

Website: www.smartsolution.be 

Werknemers: Niet gekend 

Hoofdzetel: Gent, Oost-Vlaanderen, België 

Sector: Informaticadiensten en software 

B2B of B2C B2B 

Core business: Partner van het Open Source pakket Odoo (ERP), Jaspersoft 

(rapportering), Alfresco (documentmanagement) en Talend 

(datamigratie) 

FIGUUR 30: GEGEVENS OS-ERP CONSULTANCY BEDRIJF SMART SOLUTION 

CONSULTANCYBEDRIJF 3 

Closed Source - (Bouckaert, 2016) 

Bedrijfsnaam: Delaware Consulting 

Geïnterviewde: Geert Bouckaert, Lead expert ERP AX  

Website: www.delawareconsulting.com 

Werknemers: +1200 

Hoofdzetel: Kortrijk, West-Vlaanderen, België 

Opgericht: 1981 

Sector: Informaticadiensten en software 

B2B of B2C B2B 

Core business: Partner van zowel het Closed Source ERP-systeem SAP als 

Microsoft Dynamics AX en daarnaast nog een aantal andere 

Closed Source Software 

FIGUUR 31: GEGEVENS CONSULTANCY BEDRIJF DELAWARE CONSULTING   
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4.6 RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 

4.6.1 ANTWOORD OP DEELVRAAG 1 

WAT IS DE ALGEMENE ERVARING MET OPEN SOURCE ERP-SOFTWARE BINNEN VLAAMSE 

KMO’S? 

Een vergelijking in interesse voor Open Source in de Vlaamse regio en andere landen geeft een 

indicatie van het marktaandeel en potentieel. Door het huidige, kleine marktaandeel is de kennis en 

bekendheid van Open Source belangrijk om dit aandeel te behouden en uit te bouwen. Zowel de 

voordelen als de verschillen op vlak van ontwikkeling en gebruik worden in dit onderdeel aangehaald. 

A. OPEN SOURCE VOOR VLAAMSE KMO’S 

Bij de vergelijking van het aantal partners per land in Europa, valt het op dat in Frankrijk het grootste 

aantal aanwezig is (Odoo, 2016). België staat op de tweede plaats, gevolgd door Duitsland met telkens 

een daling van iets meer dan 10 partners (Odoo, 2016). De reden dat België, als klein land, deel 

uitmaakt van deze top drie, komt deels doordat Odoo Belgisch is (Hendrickx, 2016). In het gesprek met 

Patrick Le Roy van Smart Solution werd aangegeven dat de markt voor Open Source ERP nog niet 

voldoende ontwikkeld zou zijn in Vlaanderen. In Wallonië zou er al meer draagvlak zijn. Het aantal 

Franstalige partners van Odoo in België is dan ook 4 maal zo groot als de Nederlandstalige 

concurrenten (Odoo, 2016). Dynapps daarentegen moet er ook voor uitkijken dat ze niet ten onder 

gaan aan hun eigen succes, maar hun continue investeringen counteren dit risico. In vergelijking met 

Nederland heeft België dubbel zo veel erkende partners (Odoo, 2016). In vergelijking met Vlaanderen 

is er in Nederland een langzamere opkomst van Open Source. Dit komt volgens Karel Hendrickx en zijn 

concullega’s doordat de meeste CIO’s in Nederland heel risico-minded zijn (Hendrickx, 2016). 

“Amsterdam werd recent uitgeroepen als Europese hoofdstad van innovatie. En voor het Nederlands 

voorzitterschap van de Europese Unie is innovatie één van de belangrijke speerpunten” (RTL Z, 2016). 

Wat toch een tegenstrijdigheid is. Wallonië en Frans sprekende landen (Frankrijk, Zwitserland,…) zijn 

heel actief met Odoo. Dat Odoo een Waals product is, is volgens Karel Hendrickx hiervoor de 

hoofdreden (Hendrickx, 2016).   

Karel Hendrickx ziet een verandering op het vlak van bekendheid en vertrouwen in de systemen. Ook 

grote bedrijven gaan mee met deze trend. DynApps haalde met Odoo recent een grote klant binnen 

die zich volledig zal laten ondersteunen door Open Source Software (Hendrickx, 2016). 
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B. OVERWEGINGEN 

Open ERP-pakket 

Volgens Karel Hendrickx (Interview Open Source ERP consultant, 2016) heeft Odoo als Open Source 

oplossing héél veel voordelen ten opzichte van andere oplossingen.  Ten eerste is er de licentiekost 

van 0 euro en is er geen vendor lock-in. Vervolgens meent hij ook dat het systeem compleet is met zijn 

uitgebreid aanbod aan modules en oplossingen, wat het onderscheidt van vele concurrenten. Een 

mening die door Michel De Coninck gedeeld wordt. Volgens hem is de ontwikkelingscapaciteit van 

Odoo vele keren groter dan bij Closed Source ERP. Het kan over duizenden mensen gaan die 

meewerken aan het ontwikkelen van deze software (De Coninck, 2016). De mogelijkheid om de 

applicatie gefaseerd te implementeren komt volgens hem voort uit de flexibiliteit en modulariteit van 

Odoo. Ook LDA ziet hierin een voordeel door te werken op basis van een verlanglijstje dat geleidelijk 

aan afgewerkt wordt (De Coninck, 2016). Het feit dat Odoo responsive is (past zich aan aan elk toestel 

en elke browser), geeft veel mogelijkheden voor de gebruiker. Ten tweede zullen de meertaligheid, 

multicurrency- en multicompany-mogelijkheden van Odoo deze flexibiliteit ondersteunen. Het zit zo 

dat de talen en valuta door de community van dat land zelf worden ontwikkeld. Als laatste kenmerk 

benadrukt Karel Hendrickx het gegeven dat Odoo workflow-driven is.  

Voor LDA waren er een aantal punten waardoor zij voor Odoo en DynApps kozen. Ten eerste is er de 

eerder aangehaalde ontwikkelingscapaciteit van Open Source die groter is en leidt tot een groter 

aantal aangeboden modules door Odoo, in vergelijking met zijn propriëtaire variant (De Coninck, 

2016). LDA zocht en vond veel modules die in de community ontwikkeld werden en 

implementeerden deze met behulp van DynApps (De Coninck, 2016). Hierdoor kan Open Source in 

zijn essentie ook Open Source blijven en zullen er geen onderdelen die op maat gemaakt worden 

door een ‘gesloten’ externe partij zoals DynApps in het systeem zitten, wat zorgt voor afhankelijkheid 

van die partij. Een tweede belangrijk punt voor hen was de Belgische wetgeving. Aangezien Odoo een 

Belgisch bedrijf is, kon erop gerekend worden dat deze nageleefd werd (De Coninck, 2016). Doordat 

het Open Source was konden ze het programma gemakkelijk downloaden en enkele testen 

uitvoeren. Door voorgaande punten werd er door LDA voor Odoo gekozen.  

Het documentatieprobleem dat reeds door Christl (2008) aangehaald werd, wordt ook door Michel 

De Coninck (Interview LDA, gebruiker van Odoo, 2016) als een probleem aanzien. Voor Erwin 

Hoebrechts komt Odoo onder andere een middleware kwaliteits- en datamodule tekort (Interview 

Borit, gebruiker van Odoo, 2016). 
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“De noden van de markt groeien sneller dan de veranderingen van de software” (De Coninck, 2016). 

Het vorige pakket van LDA, ‘Vero’ van Kluwers software, werd oubollig en enkele functies die ze 

absoluut nodig achtten waren niet voorzien. Een e-commerce website was niet te integreren in het 

oude pakket. Na een vergelijking tussen verschillende software, inclusief Closed Source, ging de keuze 

naar Odoo (De Coninck, 2016). 

Het feit dat Open Source Software minder geïntegreerd is in het hoger onderwijs, kan een nadeel zijn 

voor de algemene bekendheid van Open Source. Maar volgens Karel Hendrickx is er een positieve 

trend aan de gang (Interview Open Source ERP consultant, 2016). Hij heeft reeds enkele keren 

lezingen gegeven en er worden projecten opgezet voor studenten van hogescholen. Hendrickx gaf 

wel aan dat dit meer in technische richtingen gebeurde en dat bij management en business 

richtingen deze trend minder zichtbaar is. Door het integreren van Open Source programma’s in een 

opleiding groeit de bekendheid van deze software. 

Ook al in het middelbaar onderwijs maken scholen, bijvoorbeeld de EPHEC (Middelbare school in 

Brussel) in de lessen ‘Accounting Computized Management’, gebruik van Odoo:  

“Our school promotes the practical approach for learning. Thanks to Odoo, our students can 

understand concretely how an ERP works. They realize what this tool can do for business 

management and why it’s increasingly used by SMEs. This is very comprehensive and user-

friendly software. Using an ERP is definitely a "plus" when it comes to training our students!” 

(Fabienne Bauduin, 2016) 

Open ERP-consultant 

Een consultant moet zich ook van het volgende bewust zijn :“Bij de implementatie van eender welk 

ERP-systeem, ga je een organisatie implementeren. Niet enkel processen, ook mensen en hun 

bedrijfscultuur, wat heel dikwijls over het hoofd gezien wordt”  (Hendrickx, 2016). De relatie tussen 

LDA en DynApps is van cruciaal belang omdat zij de initiële set-up uitvoerden en dus van elk detail op 

de hoogte zijn (De Coninck, 2016). 

De keuze voor DynApps werd ook kort besproken tijdens het interview. Daaruit kan geconcludeerd 

worden dat het belang van de ABC-groep, waar DynApps onderdeel van is en de overtuiging die 

DynApps overbracht tijdens een presentatie, een belangrijke factor was. De offerte overtuigde Borit 

volledig (Hoebrechts, 2016). Smart Solution had één grote klant waar al hun resources naartoe gingen 

waardoor hun groei beperkt werd (Hendrickx, 2016). 



56 
 

C. INTERNE IT-KENNIS 

Een klein bedrijf heeft vaak minder IT-kennis maar dit wil niet zeggen dat de processen van een klein 

bedrijf minder complex zijn dan deze van een groot (Hendrickx, 2016). De reden voor de keuze voor 

Open Source Software is volgens Karel Hendrickx niet in verband te brengen met de interne IT-kennis 

binnen een bedrijf. Wat de bedrijfsleider kent en zijn netwerken kunnen hier wel een invloed op 

hebben (Hendrickx, 2016). Nochtans wezen studies van Raymond et al. Wel op een positieve relatie 

tussen de kennis van de verantwoordelijke en zijn technologische keuzes (Raymond, Bergeron, & Blili, 

2005). 

Volgens Karel Hendrickx zijn er twee andere verbanden die de keuze beïnvloeden. Ten eerste is er een 

verband tussen de grootte van het bedrijf en de kans dat er intern een werknemer met IT-kennis 

aanwezig is (Hendrickx, 2016). Ten tweede zal een kritischere bedrijfsleider sneller bij Odoo en Open 

Source in het algemeen terechtkomen (Hendrickx, 2016). De gemiddelde KMO die klant is bij DynApps, 

loopt minder snel mee met de meerderheid en neemt hierdoor een berekend risico. Maar kostprijs, 

flexibiliteit, schaalbaarheid en eenvoudigheid zouden de grootste drijfveren zijn voor de KMO’s 

(Hendrickx, 2016).  

Uit het gesprek met LDA (Interview LDA, gebruiker van Odoo, 2016) bleek wel dat Michel Deconinck 

reeds veel ervaring had met allerhande software-implementaties. Ook waren er nog twee familieleden 

bij betrokken waarvan er één heel goed was op technisch vlak (De Coninck, 2016). Bij Borit, was Erwin 

Hoebrechts reeds bij drie ERP implementaties betrokken (Interview Borit, gebruiker van Odoo, 2016). 

Michel De Coninck “gebruikt van oudsher nogal wat Open Source platformen bij LDA” (De Coninck, 

2016). Uit deze twee gevallen kan afgeleid worden dat de kennis en ervaring met IT een belangrijke 

factor zijn. 

D. ONTWIKKELINGSFASE OS-ERP 

“Een huis bouwen doe je ook niet zonder de plannen van een architect” (Hendrickx, 2016). De 

ontwikkelingsfase met daarin de analysefase is voor een ERP-pakket van groot belang. Voor Karel 

Hendrickx is het van in het begin belangrijk dat de klant toewijding toont van bij de analysefase 

(Hendrickx, 2016).  

De beslissing werd bij LDA al genomen in 2014. Doordat de managers ervaren waren met ERP, waren 

ze zich ervan bewust dat dit een héél grote verandering zou teweegbrengen (De Coninck, 2016). De 

familie De Coninck is begonnen met de analyses en in mei gestart met een testplatform. De laatste vier 

maanden van 2015 werden besteed aan de integratie van het pakket op hun servers. Tijdens de 
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voorbereiding werd zo veel mogelijk klaargemaakt door Pieter en Michel De Coninck. Ook werd er 

reeds training gegeven aan de key-users om ervoor te zorgen dat er een gemakkelijke overgang kon 

plaatsvinden. Tijdens de ontwikkeling werd er wel heel veel gevraagd aan de consultants van DynApps 

die ook periodiek aanwezig waren, zodat LDA zelf goed op de hoogte was (De Coninck, 2016). Hun 

bedoeling was ook om het hele beheer in eigen handen te hebben aangezien de verkoop hun 

core-business is. De documentenlay-out bijvoorbeeld hebben ze intern gemaakt. Ook de servers 

wilden ze in eigen beheer houden (De Coninck, 2016).  

In een KMO is het belangrijk, maar vaak moeilijker om enkele mensen full-time op het project te zetten 

aangezien er per functie vaak slechts één persoon beschikbaar is. Toch was het voor Michel De Coninck 

in die mate belangrijk dat enkelen op een bepaald moment volledig moesten stoppen met hun normaal 

werk om ervoor te zorgen dat de software draaide (De Coninck, 2016).  

De levenscyclus voor de ontwikkeling van een ERP-pakket, onafhankelijk van het feit of dit Open of 

Closed Source is, is volgens Karel Hendrickx dezelfde (Hendrickx, 2016). ERP vertoont wel grote 

verschillen tegenover op bestelling gemaakte, custom-built pakketten zoals in de literatuur reeds 

aangehaald werd.  

E. GEBRUIK OS-ERP 

Na een ontwikkeling van 1,5 jaar, ging Odoo live bij LDA op 4 januari 2016. Er werden bij de 

implementatie, de go-live geen grote problemen ondervonden (De Coninck, 2016). Belang van de 

voorbereiding wordt hier beklemtoond. Michel De Coninck voorziet om binnen de 9 maanden na de 

go-live terug op hetzelfde efficiëntieniveau te zitten. Op het moment van het interview was dit 80% 

(april 2016).  

Kostprijs 

Volgens Patrick Le Roy is één van de redenen waardoor de Vlaamse OS-ERP markt nog niet goed 

ontwikkeld is, dat de bedrijven nog steeds de goedkoopste oplossing zoeken. De verwachting dat de 

kostprijs voor OS-ERP héél veel lager zal uitvallen, kan niet bevestigd worden (Le Roy, 2016). 

De relatieve kostprijsvergelijking tussen Open en Closed Source werd voorgelegd aan Karel Hendrickx 

(Interview Open Source ERP consultant, 2016). Zijn eerste opmerking ondersteunt deze van Red Hat  

(The perfect storm, 2009) dat er wel een kost in rekening moet gebracht worden voor de hardware. 

De vergelijking voor aanpassingen aan de gebruikers is héél afhankelijk van het project en kan moeilijk 

vergeleken worden voor Open en Closed Source ERP in het algemeen (Hendrickx, 2016).  
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De offerte van DynApps was voor LDA interessant, maar het bleef een belangrijke investering voor een 

klein bedrijf (De Coninck, 2016). Aangezien LDA ver is gegaan in het aantal modules en processen dat 

in Odoo opgenomen werd, is de kostprijs ook navenant (De Coninck, 2016). Voor Borit daarentegen 

was de kostprijs van de implementatie (inclusief support en upgrades) zeer laag ten opzichte van de 

omzet van Borit (0.6% van de jaarlijkse omzet) (Hoebrechts, 2016). Het verschil tussen Borit en LDA is 

onder andere het aantal gebruikers dat bijna drie keer zo hoog ligt bij Borit (De Coninck, 2016; 

Hoebrechts, 2016).  

Security 

“De security van een Open Source pakket is vergelijkbaar met deze van een Closed Source pakket” 

(Hendrickx, 2016). In beide cases is het belang van security niet extreem hoog. De security van een 

andere klant van DynApps, ‘Viata.be’, werd door Test-aankoop als één van de weinige (13 van de 71) 

online-apotheken als ‘goed’ beschouwd (“GOED: Geen lekken uit top 10 van OWASP (onafhankelijke 

internationale organisatie die de softwareveiligheid wil verbeteren)”) (Test-aankoop, 2015). Aangezien 

er op een website van een online-apotheek veel vertrouwelijke informatie passeert, waaronder 

medische, is de veiligheid hiervan een must. Een Open Source ERP-systeem hoeft dus niet minder veilig 

te zijn zoals Bunt beweert (Test Open Source code op een andere manier, 2015). 
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4.6.2 ANTWOORD OP DEELVRAAG 2 

ZIJN ER VERSCHILLEN TIJDENS DE POST-IMPLEMENTATIEFASE TUSSEN OPEN EN CLOSED SOURCE 

ERP-OPLOSSINGEN? 

Om deze fase van de softwarelevenscyclus te vergelijken met andere oplossingen werden er 

verschillende methodes gebruikt om de drie subvragen van deze deelvraag te beantwoorden. Ten 

eerste werd een SLA (Service Level Agreement) onderzocht om de rol van de externe partijen te 

onderzoeken. Deze werd vergeleken met enerzijds de literatuur en anderzijds een vergelijkbaar Closed 

Source contract. Vervolgens wordt de manier van training vergeleken. Ten derde werd een opsomming 

van enkele taken die onderscheiden werden tijdens de ondersteuningsfase binnen een SAP-oplossing 

voorgelegd aan de OS-ERP consultant. 

A. SLA (ODOO) VERSUS AMS (MICROSOFT DYNAMICS AX) 

De vergeleken ondersteuningscontracten zijn bestemd voor onderhoud en ondersteuning van een 

ERP-systeem bij een Vlaamse KMO. De eerste is de SLA opgesteld door Dynapps voor het onderhoud 

van Odoo bij LDA, verder de SLA genoemd. De tweede is een ‘AMS (Application Management Support) 

Master Agreement’ van Delaware Consulting opgesteld voor de ondersteuning van Microsoft 

Dynamics AX bij een niet nader genoemde Vlaamse KMO, verder de AMS genoemd. Deze laatste is 

opgesteld in het Engels. 

LDA ondertekende pas een SLA begin maart 2016 (go-live januari 2016), dit kwam door tijdsgebrek bij 

DynApps, hun agenda stond vol met projecten bij andere klanten (De Coninck, 2016). Maar tijdens de 

opstartfase waren ze wel snel in hun antwoord indien er vragen waren.  

SLA versus AMS 

De SLA houdt de definiëring in van de ondersteuning en het beheer na de go-live met de daaraan 

gerelateerde tarieven. De AMS van Delaware Consulting is gebaseerd op het ‘ITIL framework’ en 

gericht op het ondersteunen van de volledige levenscyclus van een applicatie (Bijlage 9: ‘5.4 Service 

management tools’). In de AMS zijn, naast een SLA, ook mogelijkheden voor bijkomende 

ondersteuning, de rol van alle partijen, governance (beheer) e.d. uitgeschreven. Naast de AMS wordt 

er ook voor elk project een ‘Statement Of Work’ (SOW) gecreëerd, waarin de scope, kost van de 

kennisoverdracht, specifieke kenmerken met kosten en uitzonderingen opgenomen worden  

(Bijlage 9: ‘2. This contract (AMS Master Agreement) and Statement of Work’). De SOW wordt niet 

geanalyseerd of opgenomen in het onderzoek.  
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Definiëring 

In beide contracten worden er definities gegeven voor de soorten ondersteuning. In onderstaande 

tabel worden de gebruikte termen vergeleken en de overeenstemmende naast elkaar geplaatst: 

Literatuur 
SLA  

DynApps 
AMS  

Delaware Consulting 

(1) Corrigerend 

(2) Adaptief 

(3) Perfectionerend 

(4) Preventief 

(1) Correctief 

(2) Adaptief 

(3) Evolutief 

(4) . 

(1) Incident 

(2) Reactief probleem 

(3) Change  

(4) Proactief probleem 

(5) Gebruikersondersteuning (5) Vragen na de go-live (5) [SOW] 

FIGUUR 32: VERGELIJKING SOORTEN ONDERHOUD 

De SLA van DynApps heeft een duidelijke structuur op basis van ‘vragen na de go-live’ en de soorten 

onderhoud. De definiëring van correctief onderhoud is gelijkend op deze uit de literatuur. Een 

belangrijke focus in de SLA is het gebruik van de beschikbare documentatie. Evolutief onderhoud valt 

onder het uitvoeren van perfectionerend onderhoud bij veranderende bedrijfsbehoeften. Ten derde 

is er het adaptief onderhoud, zoals hiervoor reeds gedefinieerd. Als laatste is er ook de 

gebruikersondersteuning (vragen na de go-live). Op het einde van de SLA worden tarieven voor het 

correctief onderhoud en vragen opgesomd. In deze SLA wordt het preventief onderhoud niet 

gespecifieerd.  

Door Delaware Consulting worden deze soorten onderhoud op een uitgebreidere manier beschreven. 

De definiëring wordt aangevuld door een visueel proces ter verduidelijking van het verloop van de 

ondersteuning. De overeenkomst met de termen uit de literatuur is niet eenduidig. ‘Incident 

management’ is een storing door de klant gemeld. Dit valt impliciet onder de categorie ‘(1) corrigerend.  

‘Problem management’ komt voor indien het support team terugkerende problemen wil voorkomen 

door de software aan te passen. Deze soort kan zowel pro- als reactief zijn. De laatste is het gevolg van 

herhaalde incidenten ((2) adaptief onderhoud). ‘Proactief problem management’ is het voorkomen 

van incidenten door het oplossen van gekende problemen ((4) preventief onderhoud). Ten derde is er 

‘change management’ wat onder het gekende evolutief onderhoud (3) valt. 

In beide ondersteuningscontracten worden er service levels met bijhorende prioriteiten weergeven. 

Afhankelijk van de impact van een probleem wordt de respons- en oplostijd bepaald. Deze termen 

worden uitgebreid gedefinieerd in de AMS, maar niet in de SLA. Welke gevallen er onder een bepaald 

impact of severity level vallen wordt in de SLA het duidelijkst beschreven.  
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Lines of support 

De AMS beschrijft uitvoerig de ‘lines of support’ (deel 5.3 van de AMS). Deze gaan van de interne 

key-user naar de helpdesk van Delaware tot aanvragen voor change requests. Ten vierde is er ook het 

escalatieteam dat terugvalt op het oorspronkelijke implementatieteam. De ondersteuning wordt ook 

nog eens aangevuld met een Service Management Tool. Bij de SLA wordt per soort ondersteuning een 

flow opgesteld in enkele stappen waar de supportlijnen in voorkomen.  

Bij DynApps zijn er permanent 5 mensen actief op de helpdesk. Ze zouden één van de weinige Open 

Source Consultants zijn die op deze permanente manier support kunnen bieden aan hun klanten 

(Hendrickx, 2016). Deze onderbemanning wordt veroorzaakt doordat de meeste andere consultant 

bedrijven te klein zijn en te snel verzadigd. Delaware heeft door zijn grootte geen problemen met het 

bemannen van hun helpdesk dat deels geautomatiseerd is door hun ‘Service Management ticketing 

tool’.  

Kostprijs 

Bij het onderdeel over de tarieven is er in beide contracten een duidelijk verschil in complexiteit. Bij 

Dynapps wordt een verschil gemaakt tussen het nemen van een SLA of niet. Hierna wordt enkel het 

scenario besproken waar een SLA werd ondertekend. De support bestaat uit een vaste en variabele 

maandelijkse kost. De vaste kost hangt af van het aantal gebruikers en in relatie daarmee de daarvoor 

voorziene ondersteuningsuren. Indien die voorziene uren overschreden worden, zal er een variabele 

kost per uur aangerekend worden. Ook kan er geopteerd worden voor ondersteuningspakketten van 

variërende grootte met een vaste kostprijs.  

De kostprijs van onderhoud is volgens Erwin Hoebrechts voor Borit rond de €5000 per jaar afhankelijk 

van de gepresteerde uren van Dynapps (Interview Borit, gebruiker van Odoo, 2016). De kostprijs in 

vergelijking met de omzet van Borit is ook zeer laag. Het komt overeen met één vierde van de initiële 

investering, zoals door Alsulami et al. reeds aangegeven werd voor een Closed Source ERP-systeem 

(Development of a Model to Understand How Consultants Manage Conflicts during ERP Post-

implementation Change Process: A Dialectic Perspective , 2013; Hoebrechts, 2016). 
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Ervaring 

Verbeterpunten voor de SLA kan Erwin Hoebrechts niet geven. Hij haalt aan dat dit vooral komt 

doordat het systeem héél stabiel is en dat de afhankelijkheid minder groot is doordat Odoo op hun 

eigen server draait (Hoebrechts, 2016). Door Michel De Coninck werden op de SLA zelf geen 

opmerkingen gegeven. Er zou zich volgens Michel De Coninck bij DynApps wel een tijdelijk probleem 

voorgedaan hebben om de SLA’s uit te voeren door de onderbemanning, waardoor LDA deze pas later 

ondertekende (Interview LDA, gebruiker van Odoo, 2016).  

B. TRAINING 

Volgens Karel Hendrickx (Interview Open Source ERP consultant, 2016) is er voor een implementatie 

al een groot onderdeel van de training achter de rug aangezien de key-users heel nauw betrokken 

waren bij het opzetten van het systeem. Deze key-users zullen door middel van het trainer-on-trainer 

principe hun kennis doorgeven aan alle eindgebruikers van het systeem. Ook Delaware Consulting 

gebruikt het trainer-on-trainer principe. En dit was ook het geval bij Borit en LDA (Hoebrechts, 2016; 

De Coninck, 2016). Bij Borit ging dit aan de hand van 2 key-users (op 30 werknemers). Indien er na de 

go-live nog vragen zijn van de gebruikers, kan er naar de ‘vragen na go-live’ sectie van de SLA verwezen 

worden. Op het moment van het interview aan LDA was er nog steeds training nodig aangezien ze nog 

in de groeifase zitten (Vergelijking fasen algemeen en post-implementatie (Figuur 2, Pag. 5) & ). De 

gebruikers kunnen nog niet op de meest efficiënte manier met de software werken (De Coninck, 2016).  

C. FIGUUR 16: ONDERHOUDSTAKEN  

Algemeen vond Karel Hendrickx de taken opgesomd voor een Closed Source ERP-systeem dat eerder 

gericht is op grote bedrijven, heel gelijklopend met deze voor Odoo. “Het is en blijft een 

ERP-implementatie” (Hendrickx, 2016).  

Alle taken komen zowel voor bij Open als Closed Source oplossingen. De eerste twee taken in de lijst 

van Nah et al. (2001), zijn de routine administratie (1) en autorisaties (2). De eerste zijn inherent aan 

het proces en de tweede gebeuren op verzoek van de klant door DynApps. Het belang van Hotpacks 

(3) is er vooral bij bedrijven met een hoge nood aan security, zoals bij Viata, een online-apotheek 

(Hendrickx, 2016). 

Transfers (4) houden de overgang in van de ontwikkeling naar de implementatie. Indien er een nieuwe 

module ontwikkeld is in de ontwikkelingsomgeving, getest op de testserver en vervolgens 

goedgekeurd voor gebruik, kan deze overgezet worden naar de productieomgeving. Dit verloop geldt 
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voor zowel Open als Closed Source systemen. Bij LDA vinden ze de testperiode (5) héél belangrijk, bij 

elke wijziging wordt alles héél goed getest om later problemen te voorkomen (De Coninck, 2016). 

Nummer 6 in de lijst: ‘Modifications’ (adaptief onderhoud) en ‘Enhancements’ (perfectionerend 

onderhoud); worden door DynApps in de SLA besproken. Odoo is een workflow-driven systeem wat 

ervoor zorgt dat ook de workflow (7) aangepast moet worden. Dit gebeurt op initiatief van de klant en 

geeft soms problemen (Hendrickx, 2016). 

Het trainingsonderdeel in deze lijst is volgens de managing partner van groot belang (Hendrickx, 2016). 

Zo zijn een helpdesk (8) een must voor het beantwoorden van dringende vragen en moet er gezorgd 

worden dat er voldoende training voorzien wordt voor de gebruikers. Deze helpdesk werd reeds 

besproken in de ‘Lines of Support’. Training (9) verloopt zoals eerder vermeld volgens het 

trainer-on-trainer principe. 

Het is nodig om te anticiperen op een update, een upgrade (12) naar een nieuwe versie daarentegen 

is een nieuw project en kan een grote impact en problemen met zich meebrengen (Hendrickx, 2016). 

Onder (15) wordt een update van het systeem verstaan, die gepland wordt door de aanbieders. In het 

geval van Borit en LDA wordt deze update verzorgd door DynApps en de achterliggende ABC-Groep. 

Door LDA werd aangegeven dat de communicatie soms tekortschiet op het vlak van updates. Het is in 

het verleden reeds voorgekomen dat er zich een probleem voordeed, dat gemakkelijk opgelost kon 

worden, indien men zou geweten hebben dat er update plaatsgevonden had (De Coninck, 2016). De 

mogelijkheid om zaken bij te installeren wanneer dat nodig geacht wordt, is een pluspunt. LDA staat 

daar niet zelf voor in en laat dat over aan DynApps (De Coninck, 2016).  

Regelmatig wordt er bij Borit een ‘restore oefening’ uitgevoerd. Een back-up wordt dagelijks genomen 

en periodiek wordt er getest of deze back-up ook wel degelijk kan teruggezet worden bij problemen 

(Hoebrechts, 2016). Bij LDA is er nog steeds een optimalisatieproces aan de gang om de manier van 

back-ups maken te kunnen verbeteren (De Coninck, 2016). Het nemen en optimaliseren van back-ups 

werd niet expliciet in de lijst van Nah et al. (2001) opgenomen. 

Bugtracking is enkel toegankelijk voor de bedrijven die een SLA sluiten. Ze hebben dan toegang tot een 

tool om fouten door te geven. Maar natuurlijk kunnen de oplossingen ook in de community gevonden 

worden (Hendrickx, 2016). 
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4.6.3 ANTWOORD OP DE ONDERZOEKSVRAAG 

WAT ZIJN ERVARINGEN MET OPEN SOURCE ERP-SYSTEMEN ALGEMEEN EN SPECIFIEK IN DE POST-

IMPLEMENTATIE FASE IN EEN VLAAMSE KMO? 

De keuze voor Open Source hangt in deze twee cases duidelijk wel voor een groot stuk af van de interne 

IT-kennis. Of dit veralgemeend kan worden, is niet duidelijk. Bij Open Source is het ook mogelijk dat 

het bedrijf zelf, in-house, een deel van de software ontwikkelt, met de steun van een consulting bedrijf 

(Hendrickx, 2016; Hoebrechts, 2016). Dit is helemaal niet mogelijk bij een Closed Source ERP-systeem. 

Indien de interne kennis groot genoeg is, hoeft de opdracht voor aanpassingen na de implementatie, 

dus ook niet steeds uitbesteed te worden of kan de organisatie gemakkelijker voor een andere partij 

kiezen voor een volgende opdracht.  

De totale kostprijs voor de OS-ERP-systemen zou volgens de literatuur lager zijn, wat werd bevestigd 

door de gebruikers van Odoo en de consultant DynApps. De jaarlijkse ondersteuningskost werd door 

Borit op ongeveer 25% van de initiële kostprijs geschat en in de literatuur werd een percentage tussen 

de 25 en de 33% aangegeven voor een Closed Source ERP-oplossing. Dit kan twee zaken impliceren, 

ten eerste kan het zijn dat de prijzen voor zowel Open als Closed Source op hetzelfde niveau liggen, 

ofwel dat zowel het initiële als het ondersteuningsbudget bij Open Source lager ligt. Volgens Roberts 

(Open Source ERP transforms ROI, 2015) was zowel de licentiekost als het te besteden budget aan 

ondersteuning bij OS lager dan bij CS.  

Er kan besloten worden dat de voordelen van Open Source kunnen veralgemeend worden naar Open 

Source ERP. De hoge graad van aanpasmogelijkheden, het vermijden van een vendor lock-in en 

anderen worden in de casestudie bevestigd.  

Voor zowel de manier van training als de taken tijdens de ondersteuning is er weinig verschil tussen 

Open en Closed Source ERP-pakketten. De ondersteuning van een derde is tijdens deze fase ook heel 

gelijklopend, al is een gebruiker van een Open Source systeem wel minder afhankelijk van deze externe 

partij. Communicatie is tijdens deze fase van cruciaal belang en dient te worden ondersteund aan de 

hand van tools.  

Bij de Vlaamse KMO’s is er nog veel potentieel voor Open Source systemen om hun marktaandeel te 

vergroten. Indien er een Vlaams of Nederlands Open ERP systeem op de markt zou komen, kan deze 

misschien dezelfde impact hebben als Odoo voor de Franstalige regio’s.   
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4.6.4 KRITISCHE BESPREKING ONDERZOEK 

Het vinden en interviewen van gebruikers van een Open ERP-systeem in Vlaanderen was één van de 

eerste intenties om het onderzoek te ondersteunen. Dit bleek een struikelblok te zijn aangezien er 

geen gegevens van klanten te vinden zijn, buiten enkele referenties op websites van Open Source 

pakketten en consultants. Het tweede doel was om via de consultants gegevens te verkrijgen van 

gebruikers. De consultants waren door het kleine aantal en hun drukke agenda niet gemakkelijk te 

benaderen.  

De grootste beperking van dit onderzoek is de benadering van de klanten met een mindere of 

negatieve ervaring, wat niet mogelijk was. Deze worden niet als referentie opgegeven door de 

consultants. De onafhankelijkheid kan hierdoor in twijfel getrokken worden. Ook het aantal cases kan 

als een beperking gezien worden in dit onderzoek. Door meer en ook negatieve cases te onderzoeken 

kan de betrouwbaarheid verbeterd worden alsook de generaliseerbaarheid van de resultaten.  

In de literatuur werden verschillende opinies opgenomen die afgetoetst werden in de case studies. 

Deze vergelijking met uitspraken uit de literatuur, kan in een verder onderzoek opnieuw gebruikt 

worden. Het informatiegehalte van dit onderzoek wordt gevormd door de toetsing van de literatuur 

bij een beperktere en specifieke doelgroep (Vlaamse KMO’s).  
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DEEL 3: CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN VOOR TOEKOMSTIG 

ONDERZOEK 

In de besproken cases was de ervaring met het Open ERP-systeem in het algemeen positief. De 

belangrijkste kenmerken en voordelen van Open Source werden bevestigd. Enkele mogelijke 

verbeteringen voor OS-ERP zijn er op vlak van documentatie van het pakket zelf en de uitbreiding van 

de capaciteit bij consultants. De lagere Total Cost of Ownership (TCO) van OS-ERP werd bevestigd door 

beide gebruikers, maar dit verschil verkleint naarmate er meer aanpassingen en maatwerk moet 

uitgevoerd worden voor de specifieke klant.  

Na de implementatie werd het Open Source ERP-pakket Odoo als stabiel ervaren (De Coninck, 2016). 

De taken uitgevoerd tijdens de ondersteuningsfase van een ERP systeem zijn voor Open en Closed 

Source oplossingen gelijklopend. De ondersteuning kan voor Open Source ERP niet door elke 

consultancy partner gegarandeerd worden doordat deze organisaties in Vlaanderen op dit moment 

vaak niet groot genoeg en dusdanig te snel verzadigd zijn.  

Zowel bij implementaties van Open als Closed Source Software, wordt gebruik gemaakt van het 

trainer-on-trainer principe voor de opleiding van de eindgebruikers. De mogelijkheid om 

veranderingen door te voeren na de implementatie, vergt niet steeds de tussenkomst van een 

consultant bij Open ERP (De Coninck, 2016). Wat wel steeds het geval zal zijn bij een ERP-systeem waar 

de code enkel ter beschikking wordt gesteld aan een partner van de aanbieder. 

Toekomstig onderzoek zou ook negatievere ervaringen kunnen onderzoeken en best practices kunnen 

omschrijven om deze tegen te gaan. Een tweede optie is het kwantitatief in kaart brengen van het 

effectieve gebruik van Open Source ERP gebruikers en consultants in Vlaanderen. Een laatste optie is  

de vergelijking van de ervaringen in de tijd. 
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Bijlage 1: REDENEN WAARDOOR OSS NIET ONTWIKKELD KAN WORDEN VIA KLASSIEKE MODELLEN 

(SAINI & KAUR, 2014, P. 419) 

The traditional closed software can be developed by using the various classical conventional 

development models such as waterfall model, iterative model, prototype model, spiral model etc [6-

10].  

The development of OSS cannot be done by using these conventional development life cycles models 

because of these following reasons.  

1) Requirements may not be properly structured at the start of the development process.  

2) Number of users, co-developer, and developer participating in the development process may 

be large and more over different users may geographically locate at different location [15].  

3) No proper specification and documentations are available for OSS development.  

4) OSS development process may not consider all the phases of traditional development 

process of closed software [8].  

5) Difference in motives of development of OSS and closed software.  

6) OSS requires collaborative team structure for its development.  

7) The way of OSS evolution is different, as OSS allows changes to be incorporated.  

8) Development of OSS is in open environment.  

9) In OSS development the main focus is on coding and implementation.  

10) No clear design process [15].  

11) No explicit list of deliverables, schedule and project plan.  

12) User can choose work of their own choice in OSS [16].  

The recent software development models such as Agile [11-14], Extreme programming (XP) variation 

of Agile model, Evolutionary prototype models used for the development of the traditional closed 

software’s can be seen as one of the methods which will specify the various steps for the development 

life cycle of the OSS. In the next section Agile model for the development is also presented as the one 

of the life cycle development approach for open source software. 
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Bijlage 2: OPEN SOURCE ERP-SYSTEMEN  

(RUBENS, 10 OPEN SOURCE ERP SOLUTIONS, 2015) 

1. ADempiere ERP Business Suite. (Java) ADempiere is a comprehensive multi-platform open source ERP 

platform that was forked from another ERP project called Compiere back in 2006. It offers a vast array of 

features including sales, purchasing, accounting, manufacturing management, material management and 

finance, as well as HR, CRM and payroll. The software is available to download from Sourceforge under 

the GPL. 

2. Apache OFBiz. Multi-platform (Java) OFBiz (which stands for Open for Business) is the Apache 

Foundation's enterprise business package. Released under the Apache License 2.0, it is free to download 

from Apache. The suite includes many ERP functions including e-commerce, catalog management, 

promotion and pricing management, order management, warehouse management, accounting, 

manufacturing management, PoS and other features. 

3. xTuple (Qt and Postgres) claims to be the world's number one open source ERP suite and has been around 

in one form or another since 2000. It offers a free open source edition called PostBooks which is available 

from Sourceforge, and is also available as a licensed product with maintenance, support and the option to 

use it as a service offered from the cloud. 

 As well as these two editions, which are aimed at small and medium sized companies, xTuple offers three 

commercial editions for larger organizations - one aimed at distributors, one targeted at manufacturers 

and a more general enterprise edition. These are built on the same open source foundation and share the 

same code base. 

 The open source edition includes functionality for accounting, sales, CRM, purchasing, product definition, 

inventory and distribution, light manufacturing and the OpenRPT open source report writer. The 

commercial license for PostBooks costs $1,200 per user for a perpetual license, or $400 per user per year. 

If used as a service this costs an extra $100 per month, plus $30 per user per month. 

4. Odoo (Python, JavaScript, PostgresSQL) is the new name for an open source ERP suite previously known 

as OpenERP. The product is aimed at companies of all sizes, and is used by businesses including Danone, 

Canonical, Singer and the French postal service La Poste. The suite is split into a number of discrete apps 

or modules, including billing, accounting, manufacturing, purchasing, warehouse management and project 

management. 

 The community edition of Odoo is available to download for free, and this includes all modules - ERP ones 

as well as CRM, marketing and others. The hosted version is available free for two users, and thereafter 

costs Euros 12 per user ($15 U.S) per month for each app, including email support. A more comprehensive 

package that includes customization assistance and training materials is also available for Euros 111 per 

user ($138 U.S.) per month for each app. 

5. OpenBravo (Java) is an open source ERP system which is available to download on Sourceforge. Aimed at 

small and medium sized businesses, this modular system includes finance and accounting, purchasing 

http://www.adempiere.com/ADempiere_ERP
http://sourceforge.net/projects/adempiere/files/ADempiere%20Official%20Release/Adempiere%203.7.0-LTS/
http://ofbiz.apache.org/
http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/ofbiz/apache-ofbiz-13.07.01.zip
http://www.xtuple.com/
http://sourceforge.net/projects/postbooks/
http://sourceforge.net/projects/postbooks/
https://www.odoo.com/
https://www.odoo.com/page/download
http://www.openbravo.com/
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management, sales management, inventory management, project management, PoS, business 

intelligence and other modules. 

 Openbravo also offers two commercial editions -- a professional edition for smaller companies with up to 

five concurrent users and an enterprise edition for larger companies with substantial numbers of users. 

6. Opentaps is an integrated open source ERP and CRM suite sponsored by Open Source Strategies, Inc. and 

used by organizations including Toyota and Honeywell. Opentaps supports e-commerce, CRM, warehouse 

and inventory management, supply chain management, financial management, business intelligence and 

mobility integration out of the box. The name "opentaps" was originally an acronym for "Open Source 

Enterprise Applications Suite." 

 Opentaps is available as free software under the GNU Affero GPL v3, and also with a commercial license 

that allows you to modify the source code without the obligation to make your customizations public. 

 The opentaps Professional Edition is offered under a commercial license with a support package provided 

by Open Strategies that includes updates for opentaps releases, access to opentaps support issue tracker, 

guaranteed response time of four hours during support hours and remote assistance via VNC and SSH for 

$600 per user per year. 

7. Dolibarr is an open source business suite designed for small companies and individual traders that includes 

ERP and CRM functionality. It can be installed on a local machine or accessed from a server, and is also 

offered as a software-as-a-service (SaaS) solution with a free trial period by Dolibarr-preferred partners 

including DoliCloud and DoliCloud and ATM Consulting. 

 The open source ERP software is highly modular, and main modules include sales and purchase 

management, stock management, bank account management, orders management and shipping 

management. Additional paid-for modules are also available from the official DoliStore. 

8. ERP5 (Python, Zope) offers open source ERP that includes accounting, customer relationship 

management, trade, warehouse management, shipping, invoicing, human resource management, product 

design, production and project management. 

9. ERPNext (MySQL, Python) is an open source ERP solution similar to Openbravo and Odoo, aimed at small 

and medium sized businesses. 

10. LedgerSMB (PostgreSQL, Perl) is a free double entry accounting and open source ERP software system 

aimed at small and medium sized businesses. 

  

http://www.opentaps.org/
http://www.opentaps.org/products/download
http://www.dolibarr.org/
http://www.dolicloud.com/
http://www.atm-consulting.fr/nos-offres/dolibarr-en-mode-saas/
http://www.dolistore.com/
http://www.erp5.com/
https://erpnext.com/
http://ledgersmb.org/
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Bijlage 3: GOOGLE TRENDS VERGELIJKING  

Bijlage 3a: Tussen OS–ERP 

 

 

GOOGLE TRENDS VERGELIJKING OS-ERP (GOOGLE TRENDS, 2016) 

Bijlage 3b: Tussen Odoo en CS-ERP 

 

 

GOOGLE TRENDS VERGELIJKING ODOO VERSUS CS-ERP (GOOGLE TRENDS, 2016) 
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Bijlage 4: OPENHUB VERGELIJKING  

OPENHUB GEGEVENS VOOR VERGELIJKING ACTIVITEIT OS-ERP PAKETTEN (OPEN HUB, 2016) 

 

 
Platform 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Source       
Odoo 

(OpenERP) 
Dolibarr ERP5 

Apache 
OFBiz 

xTuple LedgerSMB 
ADempiere 
(Compiere) 

ERPNext 
OpenBravo 

ERP 

OpenTaps 

O
p

e
n

H
u

b
.n

e
t 

(2
9

/0
3

/2
0

1
6

) Activity 
level 

Very High Very High Very High High High Very High High Very Low Nvt Nvt 

Lines of 
code 

1,91M 445K 11,1M 1,89M 4,55M 119000 7,66M 45700 6,99M 1,35M 

Current 
contributors 

357 85 29 22 19 10 5 0 38 1 

Since last 
commit 

5 days 3 days 13 days 16 hours 1 month Nvt 27 days 
almost 2 

years 
8 months 5 years 

Users on 
Open Hub 

81 29 23 20 8 10 8 2 22 8 

Software Licence AGPLv3 GPLv3 GPL 
Apache 

Licence 2.0 
Nvt GPL GPL GPL OBPL 

 

Platform technology 

Python, 
JavaScript, 
PostgreSQ

L 

JavaScript
, PHP, 

MySQL, 
PostgreSQ

L 

Python, 
JavaScript, 

Zope, 
MySQL 

Java 
Perl, 

PostgreSQL 
Java 

Python, 
JavaScript, 
MariaDB 

Java, 
PostgreSQL

, Oracle 
 

 

Last stable release 
date 

2015 (9.0) 
2016 

(3.8.3) 
2014 (5.5) 

2014 
(12.04.04) 

2014 
(3.0.6) 

2015 (3.8 
LTS) 

2014 
(4.1.0) 

2013 (3.0)  
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Bijlage 5: SEMIGESTRUCTUREERD INTERVIEW CONSULTANT 

Structuur vragenlijst: 

- 1, 2 en 3 Situering van Consultancy bedrijf X, zijn klanten en OSS ontwikkelaar 

- 4, 5 en 6 Actoren  

- 7 en 8   Levenscyclus en maintenance fase  

- 9  Algemene bemerkingen 

 

1) Algemene kadering van het bedrijf en de geïnterviewde: 

a) Gegevens geïnterviewde: 

b) Bedrijfsnaam: 

c) Sector: 

d) Core business: 

2) Hoe is de relatie/samenwerking tussen de OSS ontwikkelaar en de partner/consultant?  

3) Wie zijn de klanten van Consultancy bedrijf X 

a) Namen klanten: 

b) Sector klanten: 

c) Geografische ligging klanten: 

 Klantenverdeling over België en Nederland? Verdeling Wallonië/Vlaanderen en B/NL  

 Buitenlandse klanten (andere dan Nederlandse)?   

 Verschillen in houding tegenover OS-ERP 

d) Cases (struikelblokken, geslaagd,…) 

 Specifiek voor Dynapps: 

 Borit (NV/ KMO)  

 Maalderij Roosens (KMO)  

 IOK (intercommunale)  

 BIG (vzw) 

 … 

e) Het aantal KMO’s/ VZW’s die klant zijn in vergelijking met grote ondernemingen  

 Specifiek voor Dynapps: 

 “Onze kennis is niet echt sector georiënteerd. Wel zijn al onze klanten kmo-bedrijven”, 

zegt Karel Hendrickx Managing Partner (OpenERP: een CRM/ERP software die 

meegroeit met uw bedrijf, 2013): Klopt dit nog steeds?   
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4) IT kennis van de klanten 

a) Is de kennis van IT bij deze bedrijven gemiddeld hoger?   

b) Interesse van de managers in IT hoger?  

 Ziet u een verband tussen de interesse in Open Source in functie van de kennis?  

c) Reden voor de keuze voor OS  

5) Hoe ziet u de rol van de community?  

a) Hoe groot is het belang van de community tijdens de ontwikkeling en het aanpassen van het 

systeem voor de klant?  

b) Worden aanpassingen gedeeld met de community, verkocht,…  

c) Hoe verloopt de communicatie? Klant – community / Consultant - community  

d) Trainingen/ hulp door community  

e) Bugs oplossen  

6) Proposal: Wat ziet u als een project, wat houdt dit in.  

7) Hoe ziet u de verhouding succesvolle/onsuccesvolle voltooide projecten  

a) Verdeling en reden?  

b) Zijn er projecten die vroegtijdig afgesloten werden, stopzetting adoptie?  

c) Zijn er projecten de in-house werden verder afgerond?  

d) Zijn er projecten die volledig door DynApps afgerond werden, maar waarvan de opvolging nu 

niet meer door jullie gebeurt?  

8) POST-IMPLEMENTATIE FASE: Maintenance (technisch) – support (user)  

a) Training en support  

 Consultancy bedrijf X is een gecertificeerde training Partner van OSS X, wat houdt dit in?  

 Training door OSS X zelf  

b) Welke taken ziet u vooral binnen deze fase: (lijst van (Nah, Faja, & Cata, Characteristics of ERP 

software maintenance: a multiple case study, 2001)) 

 Zou u deze lijst uitbreiden voor OS?  

 Welke worden intern uitgevoerd, welke eerder extern (door de klant) 

 Wat is het relatieve belang van de taken ten opzichte van de andere? 

c) Wat vindt u van onderstaande fasering binnen de post-implementatie fase? Ziet u die in de 

praktijk ook terugkomen? Ervaring met bedrijven die in de 4de fase geraken?  

(1) Ontwikkeling 

(2) Implementatie 

(3) Post-implementatiefase 

(4) Slotfase 
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d) Wat vindt u van de onderverdeling van soorten onderhoud? Kan u hiervan voorbeelden geven? 

Welke komen het vaakst voor tijdens de post-implementatie fase?  

 Corrigerend – adaptief – perfectionerend - preventief  

e) Wordt deze fase reeds op voorhand uitgebreid vastgelegd? Standaard maintenance 

contracten, SLA’s?   

f) In welke mate verzorgen jullie deze maintenance activiteiten? 

 Samenwerking in-house IT staff en samenwerking community  

 Richt de klant zich ook rechtstreeks tot de community, zonder jullie tussenkomst? 

9) Algemene bemerkingen: 

a) … 

  



5.4 
 

  



6.1 
 

Bijlage 6: SEMIGESTRUCTUREERD INTERVIEW KLANT 

Structuur vragenlijst: 

- 1  Situering van de gebruiker (klant van Consultancy bedrijf X) 

- 2 en 3  Reden gebruik OSS-pakket, ERP algemeen 

- 4, 5, 6 en 7 Maintenance fase, post-implementatie 

- 8, 9 en 10 Budget, algemene evaluatie gebruik OSS-pakket 

- 11  Algemene bemerkingen 

1) Algemene kadering van het bedrijf en de geïnterviewde 

a) Gegevens geïnterviewde: 

b) Bedrijfsnaam: 

c) Sector: 

d) Core business: 

e) Klanten: 

f) Huidig ERP pakket: 

2) Ontstaan nood aan een ERP pakket?  

a) Reden start zoektocht naar (nieuw) pakket: 

 Specifiek voor LDA: 

 Waarom is Odoo bij LDA pas sinds begin dit jaar live, maar bedrijf bestaat reeds 50 

jaar? 

b) Vorige gebruikte ERP systemen of andere bedrijfssoftware?  

i) Open source of ook closed source?  

c) Hoe werd de afweging gemaakt?  

d) Hoe verliep de overgang van het eventuele oude pakket naar OSS pakket? 

3) Bespreking van ervaring met OSS pakket (positieve/ negatieve)  

a) Welke editie van OSS pakket? Waarom deze keuze?  

b) Welke modules hebben jullie? Welke uit de community? Welke specifiek ontwikkeld door 

Consultancy bedrijf X voor de gebruiker?  

c) Wat heeft de gebruiker zelf gedaan, ontwikkeld?  

d) Integratie met andere systemen, bij updates andere systemen, hoe gaat dat in zijn werk?  

e) Waren er zaken die niet konden opgenomen worden? Bv. Stappen in een proces overslaan, op 

een andere manier operationaliseren?  
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4) Ervaring van de support/ maintenance  

a) Is er een SLA ondertekend? 

 Specifiek voor LDA 

 Jullie hebben recent een SLA gesloten met DynApps. Waarom gewacht? Algemene 

bemerkingen?  

b) Specifieke gevallen van support/maintenance 

c) Hebben jullie reeds frequent een beroep moeten doen op Consultancy bedrijf X voor 

support/maintenance?  

d) Welke gevallen hebben de grootste invloed op het bedrijf?   

e) Hoe verloopt die support volgens jullie, wat kan beter?  

5) Hoe ziet u de mogelijkheden met betrekking tot de groei van het bedrijf, hoe vlot verlopen 

aanpassingen e.d.? 

6) Hoe verlopen updates (indien reeds van toepassing)  

7) Welke algemene struikelblokken waren er bij de implementatie, na de implementatie? 

8) Afweging: Tijd/kost/scope - Quality   

a) Waar ligt de nadruk, waar komt OSS-pakket nog tekort?   

b) Wat was voor jullie het belangrijkste?   

9) Hoe is de verhouding van de algemene kostprijs in vergelijking met de omzet van gebruiker?  

10) Hoe is de verhouding van de kostprijs voor support in vergelijking met de omzet van gebruiker? 

11) Andere bemerkingen:  

a) … 
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Bijlage 7: PRESENTATIE DYNAPPS: ODOO 
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Bijlage 8: PRICING EDITIES VAN ODOO  

(ODOO, 2016) 
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Bijlage 9: SLA DYNAPPS
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Bijlage 10: AMS DELAWARE CONSULTING
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Bijlage 11: SIGNIFICANTE REDENEN 

(SHAIKH & CORNFORD, 2011) 

 

SAMENVATTING VAN DE SIGNIFICANTE STRATEGISCHE REDENEN 

 

RELEVANTE VOORBEELDEN VAN STRATEGISCHE REDENEN GEGEVEN DOOR DE RESPONDENTEN 


