Valkuilen en uitdagingen bij uitrol rapportagetool in 29 landen

Programmamanagement
in internationale omgeving
Verschillen in taal, cultuur en werkwijze en onduidelijkheden over competenties tussen verschillende
spelers. Het zijn de specifieke kenmerken van complexe internationale projecten en programma’s.
Wim de Gier vertelt over de ontwikkeling en internationale roll-out van de rapportagetool
FleetReporting in alle 29 landen van wagenparkbeheerder LeasePlan.

H

et in Almere gevestigde
LeasePlan Corporation is
een holdingmaatschappij
met dochterbedrijven over de hele
wereld. De onderneming is actief in
wagenpark- en voertuigbeheer,
hoofdzakelijk via operationele
leasing. LeasePlan streeft naar een
leidende positie op alle belangrijke
markten in haar branche en
onderzoekt op continue basis de
mogelijkheid van uitbreiding naar
nieuwe landen. Wereldwijde
programma’s zoals FleetReporting
ondersteunen die ambitie.

Rapportagetool
FleetReporting is een flexibele en
krachtige internetrapportagetool,
ontwikkeld door
een softwarebedrijf in Monaco.
Behalve door de
LeasePlan-klanten en berijders
(externe
gebruikers)
wordt dit
softwareprogramma ook
binnen de
LeasePlan-organisaties zelf
gebruikt. Het
verschaft
Wim de Gier, senior project manager bij
automatisch
LeasePlan Corporation, gaf leiding aan
gegenereerde
het onlangs afgeronde internationale
gegevens over
programma FleetReporting.
onder meer
financiering,
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onderhoud en de actuele status van
wagenparken, in de vorm van
uitgebreide rapporten en dashboards. Zo’n dashboard, één scherm
met een grafisch overzicht op
sleutelindicatoren zoals aantallen
auto’s, verbruik, kosten en onderhoud, geeft bijvoorbeeld een
wagenparkbeheerder of CFO in één
oogopslag een goed actueel
overzicht van en inzicht in het
betreffende wagenpark (dit laatste
kan zelfs over verschillende landen
heen).
Intern wordt deze tool ook gebruikt
om een totaaloverzicht van het
wagenpark van een land (entiteit)
weer te geven. Tevens kan door
middel van een zogenaamde
drillthrough-functionaliteit
ingezoomd worden tot op niveau
van een bepaalde auto (bijvoorbeeld voertuigaccessoires, rijgedrag
en CO2-emissie). Voor een
wagenparkbeheerder zijn deze
gegevens van groot belang ter
ondersteuning van zijn dagelijkse
beslissingen en werkzaamheden.
Moet het wagenpark ‘milieu
vriendelijker’ worden, welke auto’s/
berijders dragen daar met name
negatief aan bij (hogere CO2-uitstoot), moet een specifieke berijder
aangesproken worden op zijn
rijgedrag (bovengemiddelde
bandenslijtage, meer bekeuringen),
wordt er gefraudeerd (tankt iemand
te veel of verkeerde brandstof), et
cetera?

Programmaopzet
De ontwikkeling en implementatie
van een nieuwe rapportagetool
waren nodig omdat het bestaande
systeem niet meer aan de technische en gebruikerseisen van deze
tijd voldeed. Wagenparkbeheerders
moeten steeds meer verantwoording
afleggen en informatie geven over
de voertuigen die zij leasen (zoals
trendanalyses) en het aanleveren
van deze informatie (bijvoorbeeld
op verzoek of regulier) met de
hoogst mogelijke gebruikersvriendelijkheid. Een krachtig ’state of the
art’-rapportagetool is één van de
sleutelsuccesfactoren voor de lokale
business en haar klanten.
De programmaorganisatie die voor
de ontwikkeling en uitrol van het
nieuwe systeem werd opgezet,
bestond uit een global projectteam
gevestigd in het corporate center in
Almere en lokale projectteams
binnen de verschillende landenvestigingen. Het global projectteam werd
door mij aangestuurd als programmamanager. Voorafgaande aan de
keuze voor de applicatie FleetReporting heb ik internationale workshops
georganiseerd om met vertegenwoordigers van onze vestigingen in
de tien grootste landen de eisen met
betrekking tot de nieuwe rapportagetool vast te stellen. Alle lokale
projectteams rapporteerden de
voortgang en escalatie van hun
werkzaamheden aan de programmamanager via vastliggende rapporta-

gelijnen. Daarnaast had de programmamanager voor elke afzonderlijke
lokale implementatie een viertal
formele aftekenmomenten ingebouwd. Hij rapporteerde aan de
global programmaboard, waarin alle
landenorganisaties vertegenwoordigd waren. Vertegenwoordiging
gebeurde via de ‘regional senior vice
presidents’. Deze waren tevens
belangrijke contacten voor het
creëren van commitment en
draagvlak.

Relatie en communicatie
Belangrijke onderdelen van de
programmaopzet waren een goede
relatie met de Raad van Bestuur en
een communicatieplan. De relatie
met bestuurders, die onder meer
beslisten over het budget van het
programma, diende actief onderhouden te worden. Met name met
het voor het programma verantwoordelijke bestuurslid bestond een
zeer open communicatielijn. Een
tegenvaller, zoals de onvoorziene
noodzaak nieuwe computerhard-

ware en -infrastructuur aan te
schaffen, was daardoor in een vroeg
stadium bij de Raad van Bestuur
bekend. Hierdoor en door het
inmiddels gecreëerde commitment,
was het mogelijk deze aanpassing te
faciliteren.
Voor de communicatie binnen het
programma hebben we een
gedetailleerd plan gemaakt,
inclusief communicatietoolboxen
voor lokaal gebruik. Deze toolboxen
dienden voor ondersteuning van
vertalingen van applicaties,
brochures en ander publicatiemateriaal. Om de duizenden issues en
changes vanuit de verschillende
landenorganisaties en de lokaal
benodigde aanpassingen te
beheersen, is er een ‘internet issue/
change management webapplicatie’
gebruikt. Op elk moment was te
volgen wat bijvoorbeeld de status
(inclusief approvals) van een
change of issue was. Deze applicatie was honderd procent transparant voor alle stakeholders van het

project. Ook waardevol in dit licht
was het feit dat niet alle landen
tegelijkertijd ‘live’ gingen; er kon
gebruikgemaakt worden van de
‘lessons learned’. Om tijd te
besparen tijdens de roll-out is van
tevoren in de planning veel
aandacht besteed aan het parallel
kunnen implementeren van het
programma.

Afstand en autonomie
Een voortdurende uitdaging was de
‘fysieke driehoek’ tussen de
softwareleverancier in Monaco, het
Europees datacentrum van LeasePlan in Dublin en de 29 landenorganisaties (van Noorwegen tot
Nieuw-Zeeland), hetgeen de
communicatie bemoeilijkte. De
communicatie werd verder bemoeilijkt door de verschillende culturele
achtergronden. Een Nederlandse
aanpak in Brazilië kan beledigend
zijn, bijvoorbeeld door het verkeerde
niveau aan te spreken. En is een ‘ja’
in India wel hetzelfde als een ‘ja’ in
Nederland?
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Daarnaast speelden er vele
tegenstrijdige belangen. Zo wilde
de softwareleverancier zijn oorspronkelijke applicatieontwerp
zonder veel aanpassingen overal
snel implementeren, terwijl het
datacentrum een veilige en ‘bug’
vrije omgeving wilde. Het corporate
center van LeasePlan had zijn eigen
belang: Zo snel en goedkoop
mogelijk één standaardversie
doorvoeren. De verschillende
landen (sterke lokale autonomie)
drongen aan op een versie van
FleetReporting die honderd procent
aansloot op hun lokale situatie. De
vestiging in Griekenland bijvoorbeeld vroeg een vertaling van de
applicatie in het Grieks, LeasePlan
Noorwegen heeft het Noorse leger
als klant met extreem hoge
veiligheidseisen en Nieuw-Zeeland
wilde ‘GreenPlan’-functionaliteit
inbouwen in verband met de zorg
voor de leefomgeving. Deze hang
naar autonomie had ook een
belangrijk ander gevolg: Schuivende
lokale planningen zouden potentieel een grote impact kunnen
hebben op de global planning.
Gevolg van bovenstaande topics was
een gebrek aan vertrouwen tussen
de verschillende actoren. Kunnen ze
dit wel waarmaken en welke
gevolgen heeft dit voor de organisatie waarvoor ik verantwoordelijk
ben?

Houding en aanpak
Het communicatieprobleem in de
‘fysieke driehoek’ heb ik op
meerdere manieren aangepakt. In
de beginfase van het programma
heb ik face to face kennisgemaakt
met de belangrijke spelers in het
programma. Dit is een voorwaarde
voor het opbouwen van goede
relaties. Later, toen zich problemen
voordeden, bleek dit goed van pas
te komen. Ook is het belangrijk een
goede antenne te ontwikkelen voor
situaties die mogelijk kunnen

escaleren. Daartoe heb ik eveneens
face to face meetings gefaciliteerd.
Voor het overige waren er wekelijkse
conference calls tussen de softwareleverancier, het datacentrum en
leden uit het corporate team. Tot
slot waren er verschillende
manieren gecreëerd waarop de
verschillende spelers interactief
konden communiceren, zoals door
het eerder genoemde issuemanagementtool (inclusief chatmogelijkheden). Deze communicatietool werd
24 uur per dag wereldwijd actief
gebruikt.

Gezamenlijk doel
Om de tegenstrijdige belangen het
hoofd te bieden, was het met name
van belang te appelleren aan het
hogere doel van het programma, te
weten: Eén wereldwijd goedwerkende applicatie met tevreden
gebruikers. Expliciete aandacht en
inspanningen voor een positieve en
optimistische projectcultuur bleken
van groot belang voor het creëren
van draagvlak. Het positieve gevoel
van “dat willen wij ook hebben” of
“daar wil ik ook bij horen” nam
langzaam de plaats in van gevoelens
van terughoudendheid in verband
met lokale autonomie. Deze sfeer
werd bereikt door niet aflatend
enthousiasme van het global team
(later aangevuld met lokale teams
van LeasePlan-organisaties waar het
programma al actief was) dat de
boodschap verkondigde in nieuwsbrieven, communicatietoolboxen,
centrale trainingen, enzovoort.
Behaalde successen werden meteen
gedeeld.

vermogen, zelfkennis en overtuigingskracht. Hiermee werd een
projectcultuur geschapen die werd
overgenomen door het global team
en daarna ook door de lokale teams.
Projecten en programma’s binnen
multinationale organisaties zijn
vaak extra complex vanwege omvang
en afstand, verschillen in taal,
cultuur en werkwijze en onduidelijkheden over competenties tussen
lokale autoriteit en centrale leiding.
Voor een succesvolle realisatie
ervan is extra aandacht voor relaties
en communicatie tussen mensen
van cruciaal belang. Dat begint met
het bewust zijn van die extra
complexiteit en het expliciet
inbouwen van openheid en
transparantie in de project- of
programmaorganisatie.
In de hierboven geschetste
ontwikkeling en internationale
roll-out van de internetrapportagetool FleetReporting voor wagenparkbeheerder LeasePlan is dat van
meet af aan in praktijk gebracht, …
en met succes. Het programma is
binnen de afgesproken termijn van
2,5 jaar afgerond en de kwaliteit
ervan heeft alle verwachtingen
overtroffen. Inmiddels werken meer
dan honderdduizend mensen
wereldwijd met FleetReporting. ß

Auteur: Wim de Gier (wim.de.gier@
leaseplancorp.com), senior project manager bij LeasePlan Corporation.

Ook van belang daarvoor was de
instelling van de programmamanager: Het echt luisteren en oprecht
en zonder oordeel begrip hebben
voor de issues bij verschillende
partijen en het ‘bij elkaar brengen’
van partijen op de juiste momenten.
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