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Welkom & voorstellen 

• Welkom 

• Wie is Norbert Huijzer? 

– Verandermanager  

• Wie zijn Unividuals? 

– Coöperatie van zelfstandig werkende professionals 

25-4-2013 2 



De situatie 

• Uniface applicaties draaien jaren lang goed 
maar zijn ondertussen aan het verouderen 
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Uniface still going strong 
Uniface is alive and kicking 

• Uniface is er nog steeds, als een van de 
weinige ontwikkelomgevingen 

• Uniface is volop in ontwikkeling! 
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De fiets?! 
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Vorige sessie F2F 

De vragen: 

1. Wat weerhoudt een organisatie om tot 
modernisatie over te gaan? 

2. Wat moet er gaan gebeuren om te 
moderniseren? 

3. Welk actie ga je morgen uitvoeren 
aangaande modernisatie? 
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De antwoorden 

• Overzicht van de antwoorden in 
argumentenkaart 

• F2F stelling 123.pdf 
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F2F stelling 123.pdf


Patronen en conclusies 

• Businesscase is onduidelijk 

• Geen ervaren noodzaak 

• Onvoldoende kennis 

• Risico bedrijfsvoering 

• Houding en betrokkenheid management 

• Geen internal drives 

• Ingezette acties: Voorzichtige kleine stapjes 

• Conclusie: Modernisatie  staat in de wachtstand 
en niemand wil echt de handschoen oppakken 
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Doe iets! 

• U wilt niet: 

– wachten op “Run to failure” 

– zo lang wachten dat een update van Uniface niet 
meer verantwoord is 

–  uw business opzadelen met niet-gemanagede 
risico’s 

• Doe iets! Ja, maar wat dan? 
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Workshops 

• Workshop business case “Modernisatie” 

• Workshop business case “Modernisatie 
Uniface” 
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De business case “Modernisatie” 

• Wat is een business “Modernisatie” case? 
• Status van (Uniface) applicaties 

– Technologisch waarde 
– Business waarde 

• Business waarde van (Uniface) applicaties 
– Ontwikkelwaarde en onderhoud 
– Gerelateerd aan de business doelen en processen 

• Tooling 
– Scenario bij geen interventies (Run to failure) 

• Stakeholders analyse 
• Risico analyse 
• Wat zijn de mogelijke uitkomsten? 

1. (Uniface) applicatie vervangen 
2. Uniface moderniseren, zie business case “Modernisatie Uniface 

• En dan? 
• Wie stelt de business case op/geeft opdracht tot? 
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Voorbeeld Status 
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Voorbeeld Geen interventie 
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De business case 
“Modernisatie Uniface” 

• Modernisatie Uniface Framework 
– Tooling 

• Source kwantiteit en kwaliteit scan 
– Functiepunt Analyse 

• Run time scan 
– welke functionaliteit wordt er gebruikt 

– Baten 
• Toekomst bestendig 
• Risico reductie 

– Mogelijke verandertrajecten 
– Kosten  
– ROI 
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Doe! iets 

• Interesse?  

– Norbert4Change@gmail.com 

– +31 6 452 492 85 

• Dank voor uw aandacht 
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