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● Aanleiding opdracht 

In maart 2019 is het project eM2 Harmonisatie DGF van start gegaan. Dit project 

maakt onderdeel uit van de overdracht van het beheer van het 

Diergezondheidsfonds (DGF) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

(EZK) naar het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het 

projectteam legt verantwoording af aan de Stuurgroep eM2. 

 

Het project eM2 Harmonisatie DGF heeft meerdere doelen waaronder het inrichten 

van een nieuwe Operating Unit in Oracle EBS ten behoeve van de administratie van 

de programmagelden van het DGF, alsmede de conversie van de financiële 

gegevens in de huidige administratie (bedrijf 16 Oracle EBS) naar de nieuwe 

Operating Unit (bedrijf 0007, binnen RVO Programmagelden). 

 

De opdrachtgever wil gezien het grote belang1 van de administratie van de 

programmagelden van het DGF bijzondere aandacht geven aan het waarborgen van 

de integriteit van de (financiële) gegevens die worden geconverteerd, mede met het 

oog op de verantwoording in 2020. 

 

Daarom is de ADR gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de waarborgen 

voor de juiste en volledige overdracht van de (financiële) gegevens bij de conversie 

van de huidige naar de nieuwe financiële administratie van het DGF per begin 2020. 

Zoals aangegeven in het intakegesprek op 22 november 2019, richt de ADR zich nu 

op de opzet2 van het voortraject van de conversie. Een onderzoek van de 

uitgevoerde conversie zal in een aparte vervolgopdracht moeten plaatsvinden. 
 

                                                
1 Diercrisis en bijbehorende financiële regelingen  
2 Vooraf opgestelde documentatie die de aanpak en uitvoering beschrijft; zie paragraaf 2.3. 
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1 Bevindingen en aanbevelingen 

1.1 Inleiding 

Het onderzoek laat zien dat er in de opzet een aantal waarborgen is getroffen voor 

de juiste en volledige overdracht van de (financiële) gegevens bij de conversie van 

de huidige naar de nieuwe financiële administratie van het DGF. Het betreft 

uiteenlopende waarborgen uit alle delen van het gehanteerde referentiekader: de 

beheersing door het management van het conversieproces, de conversiestrategie, 

de conversieplannen en conversiedraaiboek. De betreffende bevindingen zijn groen 

gemarkeerd in bijlage 1 “Referentiekader, gebruikte documentatie en bevindingen”. 

 

Het onderzoek laat ook zien dat een deel van de waarborgen ontbreekt. Het betreft 

waarborgen inzake de conversie-uitvoering (geel gemarkeerd in bijlage 1) en 

waarborgen inzake procedures voor goedkeuring en acceptatie (grijs gemarkeerd in 

bijlage 1). Deze bevindingen zijn beschreven in de volgende paragrafen.  
 

1.2 Waarborgen inzake de conversie-uitvoering 

De bij de conversie uit te voeren controles en het stappenplan zijn afzonderlijk 

van elkaar (niet in samenhang) en summier beschreven in conversieplannen. 

Voor het conversieplan debiteuren is een draaiboek uitgewerkt met de 

achtereenvolgens uit te voeren handelingen, waardoor duidelijk wordt welke 

controles en stappen achtereenvolgens uitgevoerd moeten worden; een 

belangrijke waarborg voor de conversie-uitvoering. Voor de conversie van het 

grootboek is geen conversiedraaiboek ter beoordeling aangeboden.  

 

Aanbeveling 

Wij bevelen aan alsnog een conversiedraaiboek op te stellen voor de conversie 

van het grootboek. 
 

1.3 Waarborgen inzake procedures voor goedkeuring en acceptatie 

Het onderzoek laat zien dat bepaalde elementen uit het referentiekader deels of niet 

zijn beschreven, dit betreft: de procedures voor goedkeuring van 

conversiedocumenten, de acceptatie van uitgevoerde conversies, de wijze waarop 

over de conversie wordt gerapporteerd en de waarborgen inzake proces- en 

productnormen en kwaliteitsborging. 

 

Aanbeveling 

Wij bevelen aan meer aandacht te besteden aan de waarborgen voor deze 

elementen. 
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2 Verantwoording onderzoek 

2.1 Doelstelling en onderzoeksvragen 

Het doel van het onderzoek is tijdig te signaleren welke waarborgen voor de juiste 

en volledige overdracht van de financiële gegevens bij de conversie van de huidige 

naar de nieuwe financiële administratie van het DGF, mogelijk ontbreken in de 

opzet3, zodat de opdrachtgever indien nodig kan bijsturen. 

 

De onderzoeksvraag is:  

- Welke waarborgen voor de juiste en volledige overdracht van de (financiële) 

gegevens bij de conversie van de huidige naar de nieuwe financiële 

administratie van het DGF, ontbreken4 mogelijk in de opzet? 

 
2.2 Werkzaamheden 

In het onderzoek hebben we de documentatie in het voortraject getoetst aan het 

referentiekader voor eenmalige gegevensconversies. De concept bevindingen zijn 

vastgelegd in het referentiekader dat voor hoor en wederhoor teruggelegd is bij de 

projectleider van het conversieproject. De concept bevindingen zijn vervolgens 

besproken met de betreffende projectleider. De schriftelijke reactie is verwerkt in 

het referentiekader en in de analyse die als basis voor dit rapport is gebruikt. 
 

2.3 Object van onderzoek, scope en definities 

Het onderzoek had betrekking op het voortraject van de conversie en was gericht op 

de waarborgen als vastgelegd in de daarvoor opgestelde documentatie, bestaande 

uit onder meer plan van aanpak eM2, conversiestrategie, conversieplannen en 

draaiboeken. In de opdrachtbevestiging werden vier conversieplannen genoemd, die 

onderdeel zouden zijn van het onderzoek.  

 
Veranderingen in de scope van het onderzoek 

Bij de bespreking van het conceptrapport op 7 februari 2020 heeft de opdrachtgever 

aangegeven dat: 

- De conversies van Contracten en Leveranciers zijn vervallen omdat hiervoor 

andere werkwijzen zijn gevonden. Resteren de conversies voor Debiteuren 

(vorderingen) en Grootboek (beginbalans). 

- Tijdigheid niet relevant is als onderzoekaspect voor de conversie van DGF, 

zolang de conversie maar plaatsvindt met een datum van 1 januari 2020. 
  

                                                
3 Vooraf opgestelde documentatie die de aanpak en uitvoering beschrijft; zie paragraaf 2.3. 
4 Op grond van het referentiekader; zie ook paragraaf 2.4 en bijlage 1. 



 

 

 

  7 van 21 | Omzetting DGF naar EBS Programmagelden 

Buiten de scope van deze opdracht  

De beoordeling van de feitelijke conversie (ongeacht de aard: test, proef, productie) 

valt buiten de scope van deze opdracht. Het conversiedossier, de documentatie die 

tijdens en na een conversie wordt gemaakt, valt hiermee dan ook buiten de scope 

van deze opdracht. 

 

Buiten de scope van de opdracht valt ook de IT-omgeving en daarbij horende 

waarborgen zoals beschreven in onder meer de Baseline Informatiebeveiliging 

Rijksdienst (BIR) 2017. 

 

Verder vallen alle (functionele) wijzigingen in EBS en daarop direct of indirect 

aangesloten systemen (en ketens) buiten de scope van deze opdracht. Dit betreft 

onder meer de wijzigingen zoals beschreven in het document Financiële processen 

DGF en ICT-landschap 2020 (versie 1.0, 21 juni 2019). Specifieke voorbeelden van 

wijzigingen die buiten de scope van de opdracht vallen, zijn:  

- De setup5 van de nieuwe Operating Unit. 
- Het aansluiten van het DGF op de bestaande ketens van de RVO. 
- Wijzigingen in rapportages. 

 

Voor Salmonella, waakvlamcontracten, inkoopfacturen, tegemoetkoming in schade 

en aanvullende crisisregelingen is conversie niet van toepassing.  

Hier zijn geen openstaande standen per jaareinde. 

 

Tot slot vallen ook de werkzaamheden die onderdeel zijn van de controle over 2020 

op grond van de wettelijke taak van de ADR, buiten de scope van deze opdracht. 

Voor deze werkzaamheden worden t.z.t. nadere afspraken gemaakt. 
 

2.4 Referentiekader 

Het referentiekader dat bij deze opdracht is gebruikt is het werkprogramma van de 

ADR voor eenmalige gegevensconversies. Dit werkprogramma is gebaseerd op de 

ervaringen die de ADR bij onderzoeken naar andere eenmalige gegevensconversies 

heeft opgedaan. Het referentiekader is opgenomen in bijlage 1 “Referentiekader, 

gebruikte documentatie en bevindingen”. 

 

Het referentiekader is voor deze opdracht conform de opdrachtbevestiging beperkt 

tot de risico’s 3 t/m 6, passend bij de scope (voortraject) van de opdracht. 

 

                                                
5 Configuratie 
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2.5 Gehanteerde Standaard 

Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale 

Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing. 

 

In dit rapport wordt geen zekerheid verschaft, omdat er geen assurance-opdracht is 

uitgevoerd. 
 

2.6 Verspreiding rapport 

De opdrachtgever, Directie FEZ, Directeur:  is 

eigenaar van dit rapport. 

 

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd voor 

de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. In de 

ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR een 

rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken op de website van de 

rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister van 

Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels van 

door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website. 
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3 Ondertekening 

Den Haag, 23 maart 2020 
 
 

 
Auditmanager ADR 
Auditdienst Rijk 
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Managementreactie 

Uw onderzoeksrapport over de omzetting DGF naar EBS Programmagelden heb ik in 
goede orde ontvangen. Bijgaand ontvangt u mijn reactie op dit rapport. 
 
U heeft op mijn verzoek onderzoek gedaan naar de waarborgen voor de juiste en 
volledige overdracht van de (financiële) gegevens bij de conversie van de huidige 
naar de nieuwe financiële administratie van het DGF per begin 2020. Ik dank u voor 
de aanbevelingen die u heeft gedaan.  
U beveelt aan om alsnog een conversiedraaiboek op te stellen voor de conversie van 
het grootboek. Achteraf blijkt dat de conversie van het grootboek slechts bestaat uit 
een memoriaal boeking van de goedgekeurde eindstanden per 31-12-2019. Het 
opstellen van een conversiedraaiboek vond het projectteam om die reden bij deze 
conversie geen toegevoegde waarde hebben. 
Ten aanzien van uw aanbeveling om meer aandacht te besteden aan onder andere 
de acceptatie van de uitgevoerde conversie kan ik u melden dat de overall 
acceptatie van de conversie door de stuurgroep zal plaatsvinden in de vergadering 
van april 2020. Dit akkoord zal worden opgenomen in het verslag van de 
stuurgroep. 
Verder zijn uw aanbevelingen van toegevoegde waarde voor eventuele nieuwe 
conversietrajecten.  
Voor het onderzoek naar de uitkomsten van de conversie zal ik u een aparte 
vervolgopdracht verstrekken.  
 
Directeur Financieel-Economische Zaken 
Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
 
d.d. 23 maart 2020  
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● Bijlage 1 – Referentiekader, gebruikte 
documentatie en bevindingen 

Gebruikte documentatie: 

• Plan van aanpak eM2 deelproject Harmonisatie DGF 1.0. 

• Mail met akkoord per mail  op plan van aanpak. 

• Financiële processen DGF en ICT landschap 2020 1.0. 

• Verslag stuurgroep met akkoord van 20 juni 2019. 

• Notulen Stuurgroep eM2 20 juni 2019 met akkoord op ontwerp Financiële 
processen DGF en ICT landschap 2020. 

• DGF ontwerpdocument conversie v0.5. 

• Conversiedraaiboek RVP PG DGF v0.2. 

• CV.040 Conversie RVO PG DGF Vorderingen / Debiteuren transacties en 
Inningen 0.3. 

• CV.040 Conversie RVO PG DGF Grootboek 0.3. 

• Verslag stuurgroep 12 september 2019 met akkoord op de 
conversiestrategie. 

• Toelichting opdrachtgever FEZ-LNV bij de bespreking van het concept 
rapport op 7 feb 2020. 

• Draaiboek Verslag RVO PG DGF Vorderingen conversie PRD. 

 
Betekenis van de markeringen 
 
Markering Betekenis Rapport 
Niet 
gemarkeerd 

Opmerking of toelichting. n.v.t. 

 
 

Conform het referentiekader. Hoofdstuk 1 

 
 

Bevinding inzake handelingen, controles en 
stappen die de juiste en volledige conversie van de 
financiële gegevens waarborgen. 
 

Paragraaf 1.2 

 
 

Bevinding inzake procedures, goedkeuring en 
acceptatie. 

Paragraaf 1.3 
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Referentiekader6 en bevindingen 

                                                
6 Kolom 1 t/m 3 van de tabel. 
7 Geen bevindingen inzake tijdigheid, zie rapport: verantwoording onderzoek. 

 
 

Titel  Werkstap Bevindingen 

 
 

Beheersing conversieproces  

3. Het 
conversieproces 
wordt niet 
beheerst door 
het 
management. 

Vaststellen 
sturings-
documenten 

1. Op basis van een proces- 
en risicoanalyse is de aanpak 
en beheersing van het 
conversieproces beschreven 
in: 

a. Conversiestrategie 
b. Conversieplan 
c. Conversiedraaiboek  

en deze zijn vastgesteld door 
de procesverantwoordelijke. 
 
 

Het project Harmonisatie DGF 
heeft een door de stuurgroep 
geaccordeerde 
conversiestrategie.  
 
Verder zijn er CV040 
documenten voor de conversie 
van debiteuren (vorderingen) 
en grootboek, die als 
conversieplan beschouwd 
kunnen worden.  
 
Er is een conversiedraaiboek 
voor debiteuren. Er is geen  
conversiedraaiboek voor 
grootboek. 
 
Opmerking7. 
 

Monitoring 
en bijsturing 

2. Er zijn (organisatorische) 
maatregelen getroffen die 
waarborgen dat, tijdens het 
gehele conversieproces, het 
management en de 
projectleiding op een juiste 
wijze kan sturen en kan 
waarnemen en bijsturen waar 
nodig. 
 
 
 
 

Er is een beschrijving van de 
projectorganisatie en de rol 
van de stuurgroep. 
 
De projectleider Harmonisatie 
DGF heeft aangegeven dat de 
projectrisico’s periodiek 
geëvalueerd en gerapporteerd 
zijn aan de Stuurgroep en de 
klankbordgroep, en dat waar 
mogelijk maatregelen 
genomen om risico’s te 
mitigeren.  
 
De projectleider Harmonisatie 
DGF heeft aangegeven dat de 
gebruikersorganisatie na de 
laatste proefconversie een 
formeel akkoord moet geven, 
voordat de productie conversie 
uitgevoerd wordt. De 
stuurgroep wordt geïnformeerd 
over de wel/niet uitgevoerde 
conversies. De overall 
acceptatie vindt plaats middels 
akkoord (e-mail) van de 
stuurgroep voorzitter. Deze e-
mails ontbreken in de 
documentatie.  
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Risico’s 
 

Titel  Werkstap Bevindingen 

 Conversiestrategie / Conversieplan / 
Conversiedraaiboek 

 

4. De 
conversie-
strategie is 
onduidelijk 

Inhoud 
conversie
-strategie 

1. De te volgen 
conversiestrategie omvat 
doelstellingen, proces- en 
productnormen, een helder 
stappenplan en 
kwaliteitsborging. 
 

De conversiestrategie bevat 
een aantal algemene en 
specifieke besluiten die als 
doelstelling beschouwd kunnen 
worden.  
 
Beschrijvingen van proces- en 
productnormen, een helder 
stappenplan en 
kwaliteitsborging ontbreken in 
de documentatie. 
 

2. Er is duidelijkheid over de 
hieronder, vermelde 
conversie-uitgangspunten. 
Afwijken of het weglaten van 
een punt is gemotiveerd. 

a. De wijze waarop het 
conversietraject 
betrouwbaar (volledig, 
juist en tijdig), 
beheersbaar, transpa-
rant en controleerbaar 
wordt uitgevoerd (big 
bang, gefaseerd). 

b. Deadline voor de 
functionele conversie 
(inclusief alle hand-
matige handelingen en 
opschonen gegevens). 

c. Deadline voor de 
technische conversie 
(de conversie die 
geautomatiseerd wordt 
ondersteund). 

d. Het opschonen 
(datacleaning) en 
normaliseren van de 
gegevens voor de 
conversie. 

e. Volgtijdelijkheid van de 
conversie van 
deelsystemen. 

f. Niet beschikbaar zijn 
van het 
informatiesysteem in 
verband met de 
conversie. 

g. Vastgesteld is of de 
historie wordt 
geconverteerd. 
Wanneer de historie 
niet in zijn geheel wordt 
geconverteerd, zijn de 
gegevens wel 
gedurende de wettelijke 
bewaartermijnen 

De uit te voeren stappen en 
controles zijn afzonderlijke van 
elkaar beschreven in de 
conversieplannen. Hierdoor is 
het niet helder op welk 
moment welke controle (op 
juistheid en of volledigheid) 
moet worden uitgevoerd. 
Voor de conversie van 
Debiteuren is dit probleem 
verholpen doordat de uit te 
voeren stappen en controles in 
samenhang zijn beschreven in 
het conversiedraaiboek (zie de 
beoordeling in onderdeel 6 van 
dit referentiekader).  
Voor de conversie van het 
Grootboek is geen 
conversiedraaiboek ter 
beoordeling aangeboden. 
 
In hoeverre de verschillende 
conversies (in volgorde) 
afhankelijk zijn van elkaar 
blijkt niet uit de documentatie. 
 
De rol van de verschillende bij 
de conversie betrokken 
partijen, zoals F&C, is niet 
altijd helder. 
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beschikbaar op een 
specifiek medium. 

h. Het converteren van de 
gegevens buiten de 
programmatuur om 
direct vanuit de 
database, of gebruik 
makend van program-
matuur geleverd door 
de leverancier waarbij 
geprogrammeerde 
controles niet worden 
omzeild. 

i. Het opnemen van een 
opzet voor de 
controletellingen 
(verbandscontroles, 
vierkantstellingen e.d.) 
in de conversiepro-
grammatuur. 

j. De fasen in het 
conversietraject zoals 
conversieplan, 
proefconversie, 
conversie, enz. 

k. Wie de eigenaar is van 
de gegevens en wie 
verantwoordelijk is voor 
acceptatie van de 
conversieprogrammatu
ur en de geconver-
teerde gegevens. 

l. Er is eenduidig 
vastgelegd op welke 
gegevensbestanden het 
conversieplan 
betrekking heeft. 

m. Er is vastgelegd op 
welke wijze wordt 
omgegaan met 
vertragingen in de 
uitvoering van de 
conversie en fouten 
geconstateerd worden 
tijdens de conversie 
(b.v. verwijzing naar 
een noodscenario). 

n. De relaties met andere 
informatiesystemen zijn 
geïnventariseerd en er 
zijn afspraken gemaakt 
met ketenpartners 
m.b.t. de conversie-
strategie en -tijdstip. 

o. Er is duidelijkheid op 
welke wijze de 
betrouwbaarheid van de 
te converteren gege-
vens wordt bewaakt. 

p. De inrichting van een 
projectorganisatie voor 
de conversie. 
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Risico’s 
 

Titel  Werkstap Bevindingen 

 
 

Beheersing conversieplan  

5. Het 
conversie-
plan is 
onduidelijk 
 

Inhoud 
conversie
-plan 

1. In het conversieplan is de 
gekozen conversiestrategie 
(waaronder integrale 
conversie of deelconversies) 
vermeld en toegelicht. 
 

De projectleider Harmonisatie 
DGF heeft aangegeven dat de 
conversieplannen akkoord zijn 
bevonden door de 
gebruikersorganisatie.  
 
Uit (de kenmerken van) de 
conversieplannen blijkt niet 
dat deze akkoord zijn 
bevonden door de daarvoor 
geautoriseerde partij. 
 

2. In het conversieplan zijn 
ten minste de volgende 
onderdelen onderscheiden: 

a. Scope: op welke 
gegevensbestanden 
(versie) de conversie 
betrekking op heeft. 

b. Planning: wat en 
wanneer is de 
benodigde capaciteit 
voor zowel personen als 
de hard- en software 
voor de conversie is 
nodig en gereserveerd. 

c. Organisatie:  
• hoe is de project-

organisatie voor de 
conversie ingericht 
(organigram);  

• wie is waarvoor 
verantwoordelijk 
(taken en (beslis) 
bevoegdheden; 

• wie zijn de 
plaatsvervangers.  

d. In welke fasen wordt de 
conversie uitgevoerd 
waaronder 
proefconversie(s), 
hoofdconversie; per 
fase is aangegeven wie, 
welke activiteit, 
wanneer uitvoert, wat 
het eindresultaat is en 
aan welke eisen het 
eindproduct moet 
voldoen, alsmede 
automatische of 
handmatige acties. 

e. Het opstellen 
conversiedraaiboek. 

f. Het opstellen 
conversietestplan. 

g. Het ontwikkelen en 
testen van conversie-
programmatuur. 

Informatie over het opstellen 
van conversiedraaiboeken 
ontbreekt. 
 
Het conversieplan dient 
tevens als testplan. 
 
De projectleider Harmonisatie 
DGF heeft aangegeven dat bij 
de conversie gebruik wordt 
gemaakt van bestaande 
processen en bestaande 
interface programmatuur die 
voor reguliere transacties 
gebruikt wordt; waardoor 
automatisch aan alle controles 
en beveiligingsregels wordt 
voldaan. 
 
Het opstellen van 
(eind)rapportages inzake de 
conversie is niet beschreven.   
 
De acceptatie-criteria met 
GO/NO GO voor elke fase zijn 
niet expliciet beschreven. 
Voor de conversie van 
Debiteuren is een 
conversiedraaiboek opgesteld 
(zie de beoordeling in onderdeel 
6 van dit referentiekader) met 
controles voor de conversie 
uitvoering.  
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h. Het opstellen van 
(eind)rapportages 
inzake de conversie. 

i. De acceptatiecriteria 
met GO/NO GO voor 
elke fase, inclusief die 
voor de conversie-
programmatuur. 

 
3. Bij de 
conversieprogrammatuur is 
aangegeven op welke manier 
het versiebeheer wordt 
uitgevoerd.  
 

Er wordt gebruik gemaakt van 
standaard programmatuur en 
standaard EBS scherm-
validaties. 

4. De volgende 
beslismomenten zijn in het 
conversieplan expliciet 
genoemd te worden en wel in 
de onderstaande volgorde: 

a. goedkeuren van de 
scope door het 
verantwoordelijke 
lijnmanagement; 

b. goedkeuren van het 
conversieplan door de 
eigenaar van het 
informatiesysteem; 

c. goedkeuren van het 
conversiedraaiboek 
door de projectleider / 
eigenaar van het 
informatiesysteem; 

d. goedkeuring van de 
conversieprogrammatuu
r door de eigenaar van 
het informatiesysteem; 

e. goedkeuren van de 
proefconversie en de 
afwerking van fouten 
door de eigenaar van 
het informatiesysteem; 

f. goedkeuren van de 
geconverteerde 
gegevens door de door 
de eigenaar van EBS 
waarna de in productie 
name volgt. 

g. Beslissingen worden 
genomen op basis van 
verslagen opgesteld 
door de 
projectorganisatie en 
beoordeeld door een 
binnen het project 
belegde 
kwaliteitsfunctie. 

 

De projectleider Harmonisatie 
DGF heeft aangegeven dat hij 
de benodigde goedkeuringen 
heeft gekregen. 
 

5. In het conversieplan zijn 
expliciet de eisen voor de 
bewaartermijnen van de 
conversiebestanden 
aangegeven. 
 

De projectleider Harmonisatie 
DGF heeft aangegeven dat de 
conversiebestanden 7 jaar 
bewaard zullen worden. 
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6. In het conversieplan zijn de 
specificaties voor controles 
aangegeven, waarin expliciet 
aandacht is besteed aan de 
controle van de deelaspecten 
van betrouwbaarheid: 
juistheid, volledigheid, 
tijdigheid en 
controleerbaarheid. 
 

Zie de bevinding bij onderdeel 
4.2 van dit referentiekader. 

7. In het conversieplan 
moeten eisen betreffende de 
back-ups en de nood- en 
herstelscenario’s zijn 
aangegeven. 
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8 Zie “Scope van het onderzoek aangepast”. 

 
 

Titel  Werkstap Bevindingen 

 
 
 

Beheersing conversiedraaiboek  

6. Het 
conversie-
draaiboek is 
onduidelijk 

Inhoud 
conversie
-
draaiboek 

1. In het 
(gegevens)conversiedraaiboek 
is aangegeven door wie, met 
ondersteuning van wat, 
wanneer de 
gegevensconversie van de 
gegevens van de oude 
systemen naar het ERP-
systeem plaatsvinden, welke 
controles worden uitgevoerd 
en welke toleranties worden 
gehanteerd. 
 
2. Alle uit te voeren 
werkzaamheden zijn duidelijk 
en eenduidig in het 
conversiedraaiboek 
vastgelegd, bijvoorbeeld via 
een flowchart. 
 
3. De fasering is logisch en 
eenduidig. 
 
4. De taakverdeling per fase is 
logisch. 
 
5. Het draaiboek bevat een 
realistische tijdsplanning. 
 
6. Per taak is vastgesteld wie 
verantwoordelijk is voor een 
correcte uitvoering, 
vastlegging en controle. 
 
7. Alle taken, startend vanaf 
het besluit tot uitvoering van 
het noodscenario, zijn in het 
draaiboek (of in een 
afzonderlijk 
noodscenariodraaiboek) 
beschreven. 
 
8. De taakbeschrijvingen zijn 
duidelijk en begrijpelijk 
beschreven. 
 
9. Gedetailleerde 
taakbeschrijvingen worden 
met instructies of 
programmatuur ondersteund. 
Het draaiboek bevat duidelijke 
aanwijzingen inzake alle 
activiteiten die nodig zijn voor 
de conversie: 

Van de vier te onderzoeken 
conversies zijn er twee 
vervallen8. Resteren de 
conversies van debiteuren 
(vorderingen) en grootboek.  
 
Het conversiedraaiboek voor 
debiteuren lijkt alle elementen 
van het referentiekader te 
bevatten. 
 
Voor de conversie van het 
grootboek is geen 
conversiedraaiboek ter 
beoordeling aangeboden. 
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a. de verschillende, te 
converteren objecten; 

b. de volgorde van de 
activiteiten; 

c. de planning; 
d. de controles; 
e. de maximaal toegestane 

verschillen 
(fouttoleranties); 

f. de stappen die 
genomen worden 
wanneer de maximale 
tolerantiegrenzen 
worden overschreven; 

g. de formele 
acceptatiemomenten. 

 
10. De projectleider is 
verantwoordelijk voor het 
goede verloop van de 
conversie conform het met de 
gehele projectorganisatie 
afgestemde 
conversiedraaiboek. 
 
11. Het conversiedraaiboek is 
duidelijk aangegeven op welke 
manier fouten bij de 
uitvoering van de conversie 
worden afgewikkeld. 
 
12. Stappen die uitgevoerd 
zijn, worden door de 
betrokken personen 
geaccordeerd en er is 
verwezen naar de 
bijbehorende documentatie. 
 
13. Afhankelijkheden tussen 
de verschillende activiteiten 
zijn inzichtelijk zodat direct 
duidelijk is wat de 
consequenties zijn van 
vertragingen of het vastlopen 
van activiteiten. 
 
14. Het draaiboek is getest en 
zo nodig aangepast en 
aangevuld tijdens de 
proefconversie. 
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