
 
 

 

    

HET IMPLEMENTEREN VAN 

EEN NIEUW TMS 

De essentiële stappen 



 
 

 

 

 

Bij RGB+ hebben we al jarenlang veel implementaties achter de rug. Veel transporteurs 

zien op tegen de implementatie (of vervanging) van een Transport Management Systeem. 
In de praktijk komt het vooral neer op goede afspraken over verwachtingen, planning en 

coördinatie vanuit leveranciers als zeker ook klantzijde. In deze blog zetten de meest 

essentiële stappen op een rij voor een succesvolle implementatie. 
 
Stap 1: De kick-off van de implementatie 

Het begin van het succes is het plannen van een kick-off waarbij alle projectbetrokkenen 

aanwezig zijn. Deze groep kan bestaan uit de projectleider van de klant, key-users die zijn 

aangewezen en de projectleider aan de kant van de leverancier. Eventueel kunnen ook 

externe partijen of leveranciers betrokken zijn. Wanneer een klant zelf geen capaciteit 
heeft voor de projectleiding dan kan dit in handen zijn van een externe projectleider. RGB+ 

heeft ervaring met dit soort situaties met diverse partners. Tijdens de kick-off wordt een 

duidelijke rolverdeling besproken. 
 
Stap 2: Een projectplan met planning 

Het is essentieel dat er een projectplan komt inclusief planning. De projectleider van RGB+ 

zorgt hier voor. De belangrijkste doelen en (succes) criteria van de implementatie worden 

hierin vastgelegd. Eventuele kritische fases en externe afhankelijkheden moeten benoemd 

zijn zodat iedereen weet wat er van ze wordt verwacht op welk moment. De Projectleider 
blijft dit tijdens het project monitoren. Denk bijvoorbeeld ook alvast na over datamigratie. 

De projectleider van RGB+ kan u daarbij helpen. Een gemiddeld project duurt ongeveer 3 

maanden van start tot livegang. Uiteindelijk geeft u als klant akkoord op het plan 
waardoor er commitment is. Een van de grootste projectrisico's is het onderschatten van 

beoogde capaciteit aan klantzijde. Het werk gaat immers altijd door. Denk hier vooraf 

goed over na.  
 
Stap 3: De implementatiefase 

Als het projectplan is goedgekeurd, kan er worden gestart met de implementatie. RGB+ 

implementeert op basis van de starten-rijden-sturen methodiek. Aan de hand van 

templates starten we met een basis configuratie. waarna we stap voor stap op basis van 

doelen en wensen verfijnen. Voor livegang moet er een ideale configuratie zijn van het 
TMS.  

 

Het is ook van groot belang dat alle interfaces met de financiële systemen, Supply Chain 
Visibility systemen en boordcomputers goed moeten worden ingericht. Soms is dat met 

een directe koppeling, soms met een Enterprise Service Bus (ESB). Dit is vooraf vastgelegd 

in het projectdocument. De projectmanager aan de klantzijde monitort of de tijdslijn blijft 

kloppen.  
 
 

 



 
 

 

 

 

 

Stap 4: De testfase 

Op het moment dat de applicatie functioneel is ingericht en de interfaces gemaakt zijn, is 

het van groot belangrijk dat er flink getest gaat worden door de key-users. Zij kunnen 
onvolkomenheden uit het proceshalen zodat de leverancier de laatste zaken kan 

finetunen. Testen wordt vaak onderschat en het is de kunst om naast de happy-flow ook 

de non-happy flow op te zoeken. Gaat het goed met Charters? Wat nu als we een rit 
annuleren? Komt alle informatie goed binnen via de interface?  

 
Stap 5: De training van key-users 

Ondanks dat de servicedesk bereikbaar is, is het altijd praktisch om een aantal key-users 

te hebben die de medewerkers verder kunnen trainen. Qua profiel is het belangrijk om 

enthousiaste, maar ook kritische collega's aan boord te hebben. Zij moeten in staat zijn 
om met optimisme ook andere collega's mee te nemen. Het veranderen van een TMS is 

niet alleen de vervanging van software, het betekent in alle gevallen ook een stuk 

verandermanagement. En hoewel het vaak verbeteringen zijn, is er standaard weerstand 
op verandering.  

 
Stap 6: De livegang 

Als alles klaar staat is het belangrijk om de stap te wagen. Zorg voor een goed moment wat 

past bij de organisatie en waarbij de mensen stand-by staan. Nu mogen er geen 

verassingen meer naar voren komen. dat is ook de taak van de projectleiders. De 
datamigratie is goed verlopen en er kan gewerkt worden met het nieuwe TMS. En dat mag 

gevierd worden! 

 
Na de livegang 

Na livegang is het belangrijk om het project te evalueren en te kijken of alle doelen zijn 
behaald. Eventuele restpunten kunnen dan worden opgepakt.  

Het is ook wijs om op regelmatige basis weer te kijken of er verbeteringen mogelijk zijn. 

Want een vrachtwagen staat bijna nooit stil, maar uw organisatie ook niet. En dat noemen 

wij de stuur fase.  
 

 

Meer weten? Neem dan contact op met ons via info@rgbplus.nl 
 

info@rgbplus.nl

