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BOTTOM L INE  

Bureau Veritas, een internationale serviceprovider op het gebied van testing, inspectie en 
certificering, heeft een ROI van 116 procent gerealiseerd met een terugverdientijd van 1,6 
jaar door op alle 29 locaties in Europa gebruik te gaan maken van UKG HR Service Delivery 
– de toekomst van PeopleDoc. De organisatie werkte voorheen op dienst vestigingen met 
verschillende traditionele HR-systemen, waardoor de behoefte ontstond om alle systemen 
en HR-processen te consolideren. Na de implementatie van UKG HR Service Delivery wist 
Bureau Veritas aanzienlijke tijdbesparingen te boeken door automatisering van de HR-
casemanagement processen en worden medewerkers bovendien beter ondersteund. 
Tevens profiteert de HR-administratie van een lagere werklast in combinatie met een 
hogere efficiëntie wat het mogelijk heeft gemaakt om te  kunnen meeschalen met de groei 

ROI: 116% 
Terugverdiend:  1,6 

jaar 
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van het bedrijf en de medewerkers op alle locaties goed te kunnen servicen zonder inzet 
van extra personeel. 

HET BEDRIJF  

Bureau Veritas is een internationale leverancier van testing-, inspectie- en 
certificeringsservices. Het bedrijf, opgericht in 1828, heeft klanten in de meest 
uiteenlopende sectoren, waaronder infrastructuurwerken, landbouw, commodity's en 
consumentenproducten. Bureau Veritas opereert momenteel vanuit 140 vestigingen over de 
hele wereld met in totaal ruim 78.000 medewerkers.  

DE U ITDAGING 

Voordat er werd gestart met  de implementatie van UKG HR Service Delivery werden alle 
Europese bedrijfseenheden beschouwd als een uniform geheel onder één executive vice-
president. In de praktijk bleek echter dat er tussen de landen geen sprake was van een  
gemeenschappelijke servicedekking, met als gevolg dat er administratieve inconsistenties 
tussen de locaties waren ontstaan. Ongeveer drie jaar geleden werden de Franse 
bedrijfseenheden ondergebracht in een afzonderlijke divisie en onstond de noodzaak om 
de HR-processen te condoliseren binnen één nieuwe, kleinere organisatie. Gelijktijdig werd 
deze condolisatie nog complexer door een internationale overname.  

SAP SuccessFactors werd gekozen als oplossing voor een single source of record voor de 
HR-administratie. SuccessFactors bleek te sterk gestandaardiseerd en niet flexibel genoeg 
om de landspecifieke lokalisatie toe te passen waardoor bijna alle locaties toch hun eigen 
gedecentraliseerde systemen moesten aanpassen.  

 

  

DE STRATEGIE  

De Franse divisie van de organisatie vervulde een pioniersrol met de keuze voor UKG HR 
Service Delivery. Al snel begonnen de overige Europese bedrijfsonderdelen belangstelling 
te tonen. De leverancier schreef samen met de zakelijk leiders een business case en de 
implementatie ging van start in maart 2020 – precies op het moment dat de 
coronapandemie de wereld lamlegde en organisaties werden gedwongen om grotendeels 

Kosten-batenverhouding  1 : 2.3
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op afstand te werken. Bij toeval was de implementatie precies op tijd gekomen. UKG HR 
Service Delivery werd al snel een van de meest effectieve tools voor het thuiswerken en om 
toegang te krijgen tot informatie en workflows zonder papieren documenten uit te wisselen.  

Het implementatieproces duurde acht maanden. Twee fulltime projectmanagers van Bureau 
Veritas bestudeerden de oplossing om lesmateriaal te produceren en de gebruikersadoptie 
door lokale teams te vergemakkelijken. Het meest kritieke aspect van het project was dat de 
kant-en-klare HR-standaardisering en -consistentie van het product zoveel mogelijk 
behouden moesten blijven, terwijl er tegelijkertijd specifieke complianceconfiguraties 
gerealiseerd moesten worden op basis van de wet- en regelgeving van de verschillende 
landen. Verder liet Bureau Veritas projectteams in de belangrijkste landen deelnemen aan 
wekelijkse trainingsworkshops. Naast deze workshops verzorgde de leverancier ook 
kosteloos online trainingen in meerdere talen. De eerste vier maanden na de implementatie 
werden gebruikt om de personeelsdossiers te digitaliseren, waarbij de lokale HR-
administrateurs in elk land zorg droeg voor opvoering van documenten in het nieuwe 
systeem.  

SOORTEN VOORDELEN 

 

BELANGRIJKSTE  VOORDELEN  

De belangrijkste voordelen van de implementatie van UKG HR Service Delivery zijn onder 
andere het verminderde compliancerisico, de tijdbesparing bij de administratie, de 
bespaarde legacykosten en de kostenbesparing op uitbreiding van het personeel.   

▪ Bespaarde legacykosten. De implementatie van UKG HR Service Delivery heeft het 
mogelijk gemaakt voor Bureau Veritas om van 5 of 6 verschillende digitale servers 
met schijfstations en andere gegevensbronnen over te stappen op één centrale, 
dedicated oplossing. Volgens de analyse van Nucleus Research heeft dit geleid tot 
een jaarlijkse besparing van 16.000 euro.  

▪ Verlaagd compliancerisico. In de EMEA-regio zijn de wet- en regelgeving van de 
afzonderlijke landen vaak complex, waardoor overkoepelend compliancebeheer 
lastig is gebleken. Door UKG HR Service Delivery hebben HR-administrateurs beter 
inzicht in de regelgeving per land. 

▪ Geen verdere uitbreiding van personeelsbestand. Voorheen had Bureau Veritas 
afzonderlijke HR-administrateurs op elke locatie. De Implementatie van UKG HR 
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Service Delivery heeft het mogelijk gemaakt om met de bestaande populatie 
administratieve medwerkers de werkzaamheden uit te voeren en geen extra 
personeel aan te nemen wat een besparing van meer dan 60.000 euro per jaar 
oplevert  

▪ Tijdbesparing. Voordat UKG HR Service Delivery werd geïmplementeerd, ging een 
ziekmelding in de Britse bedrijfseenheid gepaard met meerdere telefoongesprekken 
en gegevensinvoer in verschillende systemen. Door UKG ook voor het 
casemanagement te gebruiken, kan Bureau Veritas dit proces stroomlijnen. 
Medewerkers hoeven niet langer te wachten op antwoorden of heen en weer te 
schakelen tussen verschillende programma's. Ook de distributie van 
medewerkersbrieven over salarissen en bonussen in verschillende Europese landen 
werd via UKG geautomatiseerd, waardoor de benodigde tijdsinvestering met 85% is 
gedaald.  

 

TOTAAL NETTO VOORDEEL 

 

BELANGRIJKSTE  KOSTENPOSTEN  

De belangrijkste kostenposten voor de UKG-implementatie bestaan uit de implementatie- 
en advieskosten, de jaarlijkse licentievergoeding, de tijd die aan trainingen wordt besteed 
en de kosten van externe opleidingen in de verschillende landen. Bijkomende kostenposten 
zijn de tijd die de projectteams aan de planning hebben besteed en de administratieve tijd 
voor het digitaliseren van de personeelsdossiers.  

Jaar 1 Jaar 2 Jaarr 3

(202,522)

142,765 

596,052 
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GELEERDE LESSEN 

De implementatie van UKG HR Service Delivery heeft een grote bijdrage geleverd aan de 
uniforming van de voorheen sterk verschillende locaties en de verschillende locaties als één 
geheel beschouwen. Dankzij de verbeterde samenhang tussen de bedrijfsonderdelen, de 
vereenvoudiging en de grotere consistentie zijn er vanuit het perspectief van het 
hoofdkantoor voortaan drie stakeholders: Frankrijk, Europa en Noord-Amerika. Wanneer 
organisaties een grootschalige implementatie willen uitvoeren, moeten ze er rekening mee 
houden dat verschillende locaties andere resultaten en succespercentages zullen boeken. 
Dit hangt af van factoren zoals de gebruikersadoptie, de aanwezige tools voor de 
implementatie en de volwassenheidsniveaus binnen de organisatie. Dit is vooral belangrijk 
wanneer het gaat om technologie-implementaties in meerdere landen. Daarbij is het lonend 
om extra tijd te investeren in het vereenvoudigen van zo veel mogelijk back-end processen, 
zodat de gebruikersadoptie op alle locaties wordt bevorderd.  

NETTO KASSTROMEN 

 

 

 

 

(240,919)

38,397 

345,287 

453,287 
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BEREKENING VAN DE ROI  

Nucleus Research heeft de kosten voor software, hardware, personeel, professionele 
services en gebruikerstrainingen over een periode van drie jaar berekend om de totale 
investering van Bureau Veritas in de UKG-technologie te kwantificeren. Op basis van de 
NASBA-boekhoudnormen werden de driejarige abonnementskosten berekend in de 
periode vóór de start, in het eerste jaar en in het tweede jaar van de implementatie.  

Tot de directe voordelen behoren de bespaarde kosten voor de afgeschafte legacysoftware, 
de bespaarde kosten voor extra HR-personeel en de herverdeling van medewerkers om 
efficiënter te voorzien in de behoeften van de organisatie. Indirecte voordelen zijn de 
tijdbesparing door de automatisering van het HR-casemanagement en de distributie van 
medewerkerdocumenten. Voor het berekenen van het indirecte voordeel is er een 
correctiefactor toegepast rekeninghoudend met een inefficiente relatie tussen de 
gerealiseerde tijdbesparing ten opzichte van extra werkuren. Het compliancerisico is een 
van de voordelen die niet werden gekwantificeerd.  
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F INANCIËLE  ANALYSE  

 

Jaarlijkse ROI: 116 %
Terugverdientijd: 1,6 année

VOORDELEN Opstartkosten Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Direct 0 41,000 106,000 106,000
Indirect 0 105,397 347,287 347,287
Totaal per periode 0 146,397 453,287 453,287

GEKAPITALISEERDE KOSTEN Opstartkosten Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Software 0 0 0 0
Hardware 0 0 0 0
Projectadvies  en personeel 0 0 0 0
Totaal per periode 0 0 0 0

KOSTEN - AFSCHRIJVINGEN Opstartkosten Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Software 0 0 0 0
Hardware 0 0 0 0
Projectadvies  en personeel 0 0 0 0
Totaal per periode 0 0 0 0

KOSTEN - UITGAVEN Opstartkosten Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Software 108,000 108,000 108,000 0
Hardware 0 0 0 0
Advieskosten 31,000 0 0 0
Personeelskosten 95,312 0 0 0
Trainingskosten 6,607 0 0 0
Overige bedrijfskosten 0 0 0 0
Totaal per periode 240,919 108,000 108,000 0

FINANCIËLE ANALYSE Resultaat Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Overheidsbelastingen 45%

Kapitaalkosten 7.0%
Netto cash flow vóór belastingen (240,919) 38,397 345,287 453,287
Netto cash flow na belastingen (132,506) 21,119 189,908 249,308
Jaarlijkse ROI - directe en indirect voordelen 16% 80% 116%
Jaarlijkse ROI - alleen directe voordelen -28% -14% 5%
Netto contante waarde (NCW) (132,506) (112,769) 53,104 256,614
Terugverdientijd 1.6 years
Gemiddelde jaarlijkse eigendomskosten 240,919 348,919 228,460 152,306
Interne-opbrengstvoet over 3 jaar (IRR) 68% 68%
Alle berekeningen zijn gebaseerd op Nucleus Research's onafhankelijke analyse van de verwachte kosten en baten van de oplossing.


