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VOORwoord
ROB VAN DER MARCK•Directeur VNSG

Hoewel 1 januari maar één dag later is dan 31 december, 
is de overgang naar een nieuw jaar altijd (of in ieder  
geval vaak) een memorabele gebeurtenis. Successen 
worden gevierd, slechte ervaringen worden achter-
gelaten en er zijn veel plannen om in het nieuwe jaar 
zaken te veranderen. Zo ook bij de VNSG.

Op 5 januari was daar het nieuwe logo, de nieuwe 
huis-stijl en de pay-off “Verbindt. Versterkt.”. Het weer-
spiegelt de koers die we twee jaar geleden hebben 
ingezet waarin kennisdeling en 
–vermenigvuldiging nog steeds 
erg belangrijk zijn en gezamenlijke 
beïnvloeding van SAP zich steeds 
verder ontwikkelt. Dit VNSG 
Magazine is het eerste nummer in 
de nieuwe huisstijl. Dit keer niet het 
kleurige logo, maar het zogenaamde 
outline logo dat we vaker zullen 
gebruiken bij drukke en/of kleurrijke 
achtergronden.

Op 10 februari zijn we live gegaan 
met onze nieuwe website. Hiermee 
kunnen we onze rol als hét 
kennisplatform voor SAP-gebruikers 
nog beter invullen. De nieuwe 
site presenteert de informatie 
aantrekkelijker en multimedialer, 
biedt betere zoekmogelijkheden en er kan gelukkig 
beter worden gedeeld via social media. Google is een 
zoekmachine die wij niet kunnen en willen verslaan, maar 
we willen wel het niveau bereiken dat de SAP-community 
in Nederland haar dag begint bij vnsg.nl.

Ook inhoudelijk wordt het een interessant jaar. Op  
3 februari heeft SAP S4HANA, wat staat voor Suite 
for HANA, aangekondigd als opvolger van ERP of ECC. 
Hoewel we op dit moment natuurlijk nog veel meer 

informatie moeten krijgen, zal S4HANA voortborduren 
op Simple Finance. Dit is een combinatie van een 
transactionele en analytische financiële applicatie, 
bovenop een HANA platform. Zal S4HANA ook op de 
andere functionele gebieden de toekomst van ERP 
blijken te zijn?

Het is niet zo dat we ons kruit al in de eerste twee 
maanden van het jaar hebben verschoten. Eén grote 
verandering hebben we wel in gang gezet, maar kan 

pas in het echt worden aanschouwd 
op 13, 14 en 15 oktober. Het 
vernieuwde VNSG Congres in 
Congrescentrum 1931 in Den Bosch 
wordt de grote jaarlijkse update voor 
de SAP-gebruikers in Nederland. Met 
negen hoofdonderwerpen is er voor 
iedereen interessante inhoud te 
vinden. Bestuurslid Frank Wammes 
legt in dit nummer uit wat de 
onderwerpen zijn en hoe de dagen 
zijn ingedeeld.

En als één van de laatste activitei-
ten van dit jaar hebben we op 17 
november de ALV, de Algemene 
Leden Vergadering. Het is niet het 
drukstbezochte evenement van de 
VNSG, maar wel het evenement 

of de vergadering waarbij je als lid zelf invloed kunt 
uitoefenen op het beleid en de financiën van de VNSG. 
En beïnvloeding, direct of indirect, staat in 2015 hoog  
op het prioriteitenlijstje.

Een goede gebruikersvereniging is natuurlijk veel meer 
dan een frisse en nieuwe buitenkant. Ik ben ervan 
overtuigd dat we ook in 2015 met onze activiteiten en 
publicaties ervoor kunnen zorgen dat onze leden meer 
uit SAP halen. 
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Het gaat om het begrijpen 
van de behoefte van je klant
BrandLoyalty is een data-driven company pur sang. De 
multinational maakt heel gericht gebruik van data om 
spaaracties samen te stellen, te managen en te evalueren 
achteraf.

Data-analyse versus privacy
Weet je als burger precies wat er met je gegevens gebeurt, 
de schat van informatie die je al achterlaat na een snelle 
Google-zoekopdracht. Hoewel privacy als heel belangrijk 
ervaren wordt, zijn er maar weinigen die beseffen wat een 
cookie is. 

Fabory
Data archivering bij FaboryData-archivering is sinds 2001 
vast onderdeel van het totale IT-beheerproces bij Fabory. 
Hierdoor werken zij met een database waarvan de groei 
onder controle is. Eind vorig jaar implementeerde Fabory 
de nieuwste PBS archive add-on.

We willen van reactief naar 
proactief
Vooraanstaande onderzoeks- en adviesbureaus  
voorspellen dat harde data de basis gaan vormen voor  
alle HR-beslissingen. Dat is precies de kern bij P-Direkt.  
Een verhaal over big data bij de overheid.

Interview Frank Wammes 
VNSG Congres 
Het VNSG Congres in oktober wordt flink anders. Wat kun 
je als bezoeker inhoudelijk verwachten en hoe kies je van 
tevoren de juiste dag – of dagen?

Predictief onderhoud bij 
NedTrain
De kwaliteit van het reizen per trein gaat verder omhoog. 
Ook NedTrain, het onderhoudsbedrijf van NS, neemt hierin 
haar verantwoordelijkheid.

INHOUD.

En verder•

Voorwoord
door Rob van der Marck 3

Column
door Paul Ostendorf 5

Zoom
Zorgservice XL 8

Data Verification Engine
bij Stedin 9

Big data als zwarte 
zwanen
interview met Ron Tolido

22

Tips &Tricks 24 

Wie Was Waar
Onze leden op  
VNSG-evenementen

30

Presentatie van Data
tijdens de SAP TechEd 
&& d-code 2014

34

Het volgende nummer
juni 2015 35

18

20

27

6

12

14

4 Magazine maart/15 



5 

Sommige zaken lijken alleen maar te groeien. Zoals 
overheidsschulden. Of het aantal mensen op onze planeet 
en hun meningsverschillen. De hoeveelheid wetten en 
regels. En laten we vooral problemen niet vergeten. 
Die groeien pas echt hard. Maar er is één ding dat alles 
verslaat als het op groei aankomt. Gegevens die we in onze 
computers opslaan. 

Eind jaren zeventig had ik een harde 
schijf met de afmeting van een 
schoenendoos en een capaciteit van 
10 megabyte. Maar nu ken ik mensen 
die over meer dan 10 terabyte aan 
gegevens beschikken. Een groei met 
een factor miljoen. En dan hebben we 
het over data bij u en mij thuis. Als we 
kijken naar bedrijven is die groei zelfs 
exorbitant. Daar beschikt men soms 
over meer dan een petabyte aan data. 
En alle digitale gegevens op aarde 
omvatten nu al honderden exabyte. 
Dat zijn nog eens hoeveelheden. In 
het rijtje gegevensomvang bestaat 
ook nog de aanduiding zettabyte. 
En tot slot yottabyte, een jasje waar 
we nog deze eeuw uit zullen groeien. 
Waarom?

We staan aan de vooravond van het internet der dingen met 
wearables, home automation, health tracking, autonomous 
vehicles, smart environment en nog meer. Dat betekent dat 
chips, sensoren, gegevensverwerking en communicatie zich 
zo’n beetje in elk voorwerp gaan nestelen. En die worden 
allemaal verbonden met internet. En produceren met z’n 
allen een constante stroom nieuwe gegevens. Voorlopig zit 
het dus wel snor met die explosieve groei van data. 

Logisch dat bedrijven steeds vaker te maken krijgen met het 
begrip big data. Echt grote winkelketens doen meer dan een 
miljoen transacties per dag. En CERN produceert bij ieder 
experiment zelfs miljoenen gegevens per seconde. Dat 
levert dataverzamelingen op die zo groot en complex zijn 
dat speciale software en hardware nodig is om verbanden 
tussen gegevens te signaleren. Verbanden die anders 

onzichtbaar zijn. Welke verbanden? Tja, je kan zo’n beetje 
iedere vraag op data loslaten. De software komt altijd wel 
met een antwoord. Ook op een onzinnige vraag. Dus het is 
wel opletten geblazen. 

Gelukkig wordt de software voor big data steeds slimmer. 
Nieuwe datamining technieken produceren steeds diepere 

verbanden tussen gegevens. En komen 
daardoor zelfs met antwoorden 
op vragen die we niet eens gesteld 
hebben. De meest geavanceerde 
software maakt gebruik van machinaal 
leren, neurale netwerken en cognitive 
computing. Een hoop moeilijke 
termen die er allemaal voor zorgen dat 
computers steeds meer op menselijke 
hersenen lijken en taken uitvoeren 
die voorheen voorbehouden waren 
aan mensen. We kunnen nu al aan 
computersystemen complexe vragen 
stellen in gewone spreektaal. IBM’s 
Watson is daar een goed voorbeeld 
van. Het is mijn stellige overtuiging 
dat we nog deze eeuw over computers 
beschikken die de menselijke hersenen 
in alle opzichten kunnen evenaren of 
zelfs gaan overtreffen. Daarin lijkt een 

belangrijke rol te zijn weggelegd voor een nieuw onderdeel 
in de elektronica, de memristor. Een component met een 
gedrag dat lijkt op de werking van neurale verbindingen in 
onze hersenen.

Wel even oppassen. Want voor je het weet, groeien die 
dingen uit tot een soort Skynet en zit je opeens midden in 
een Terminator of Matrix film. Geweldige films overigens 
maar als ik er aan mee moet doen dan bij voorkeur als acteur. 

Wie weet komt er ooit software die zo geavanceerd is dat 
het de vraag over de zin van het bestaan, het universum en 
de rest kan beantwoorden. Maar als daar de 42 van Douglas 
Adams als antwoord op komt, ben ik teleurgesteld. Dan 
zullen we dat programma dus niet méér maar zinvollere data 
moeten voeren. Is dat erg? Als je niet genoeg data hebt wel. 

Paul Ostendorf heeft meer dan 25 jaar ervaring in topfuncties in ICT bij grote ondernemingen en daarbij 

alle functies van programmeur tot directeur doorlopen. Hij heeft diverse bedrijven opgezet met betrekking 

tot software, research en financiële systemen en is oprichter van de stichting Electronic highway Platform 

Nederland (EPN).

COLUMN.Paul Ostendorf

Groot, 
groter data
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Programma Verbeteren Informatievoorziening bij P-Direkt 

HR-Analytics: 
sturen op HR 
met harde feiten

Wist u dat er in 2014 bij het Rijk –overigens zonder Defensie, ZBO’s 
en bijzondere college’s- exact 6.618 medewerkers instroomden? 
Waarschijnlijk niet. We praten u even bij. Van die 6.618 ambtenaren 
was 39 procent jonger dan 29 jaar. De gemiddelde leeftijd bedroeg 
46,8 jaar. In 2014 stroomden 5.856 medewerkers uit. Het percentage 
jonger dan 29 jaar bedroeg 16 procent. Saillant detail: ruim 2.600 
jongeren stroomden in terwijl er maar 900 uitstroomden. Toch steeg 
de gemiddelde leeftijd van rijksambtenaren in 2014 van 46,8 naar 47,1 

jaar. De verklaring: 45 procent van het personeel is ouder dan 50 jaar.
Harde feiten… ze worden steeds noodzakelijker om te kunnen sturen, 
zo stelt P-Direkt, de administratieve dienstverlener voor de overheid 
voor personeelszaken. Dat geldt zeker ook voor HR. “Sturen op 
strategische en tactische HR-KPI’s is een essentieel onderdeel van de 
toekomst”, aldus programmamanager Bas Hof van het Programma 
Verbeteren Informatievoorziening. “Meer dan enkele jaren geleden 
moeten HR-beslissingen worden genomen op basis van feiten.”

Vooraanstaande onderzoeks- en adviesbureaus voorspellen dat harde data de basis gaan vormen 

voor alle HR-beslissingen. Dat is precies de kern bij P-Direkt, de administratieve dienstverlener van de  

overheid voor personeelszaken. Met het programma Verbeteren Informatievoorzieningen werkt  

P-Direkt toe naar voorspellende analyses om de waarde van managementinformatie verder te  

vergroten. Een verhaal over big data bij de overheid. “We willen van reactief naar proactief.”

INTERVIEW Lisette Broers • TEKST Ton Verheijen

% % % %
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Data-analyse wordt volwassen
P-Direkt is een belangrijke bron van personeelsinformatie voor de 
Rijksoverheid. Alle ministeries (behalve Defensie) maken er gebruik 
van. Cor van der Krogt, verantwoordelijk voor new business bij 
P-Direkt: “Over informatievoorziening voeren wij het gesprek met de 
ministeries. We worden gevoed door onder meer de ‘Veranderagenda 
Rijk’ en het ‘ICOP Jaarplan’. Kerndoelen? Een wendbare organisatie, 
duurzaam inzetbare medewerkers en slagvaardigheid door te sturen 
op feiten.” 

Volgens Hof en van der Krogt moet P-Direkt aansluiten bij wat er 
centraal voor het Rijk gepland staat en wat er decentraal bij de 
ministeries speelt. Niet alleen als leverancier van informatie, ook 
als businesspartner die ondersteunt en meedenkt. Om die rol te 
kunnen vervullen moet er worden geïnvesteerd in functionaliteit, 
gebruikersondersteuning en trainingen van eindgebruikers, de 
organisatie van informatievoorziening en relaties met eindgebruikers. 
Hof motiveert: “P-Direkt is de betrouwbare bron. Die kan verrijkt 
worden met gegevens over productie, kosten, kennis, ervaring en 
ambities van medewerkers. Dat moeten we samen met de ministeries 
organiseren.” Ook de aanpak naar gebruikersgroepen (zie kader) is 
een belangrijke stap in de goede richting gebleken en maakt duidelijk 
dat ‘de gebruiker’ niet bestaat. De rijksambtenaar is vertaald naar vier 
personages (lees: mensen die we allemaal kennen). 

Zo wordt data-analyse volwassen. Hof: “We gebruiken pas 50 procent 
van wat we kunnen. Dat is de basis: standaard-rapportages.” Hof 
vertelt dat die rapportages steeds meer worden gebruikt. In 2014 
nam de snelheid van de rapportages met gemiddeld 40 procent 
toe. Het gebruik steeg met 27 procent. Het gebruik van het HR-
Dashboard onder de bijna 7.000 managers bij de overheid steeg met 
20 procent. Dit alles dankzij het verbeterprogramma. De rode draad 
daarbij was betere inzet van bestaande middelen. Hof: “Dus niet 
oplossingen implementeren terwijl het probleem nog niet duidelijk is. 
We wilden eerst iedereen aan de rapporten krijgen om überhaupt te 
kunnen praten over toekomstige verbeteringen zoals geavanceerde 
rapportages, strategische- en voorspellende analyses.”

SAP HR en SAP BI ontoereikend?
Dit verhaal gaat over harde feiten. En die zijn bij P-Direkt nooit 
ver weg. Neem nou het feit dat momenteel ruim 5 procent van 
de rijksambtenaren gebruik maakt van de PAS-regeling (Partiële 
Arbeidsparticipatie Senioren), waarmee oudere medewerkers worden 
gestimuleerd om te blijven werken door hun arbeidsduur op een 
financieel gunstige wijze te verminderen. Deze 5 procent is gelijk aan 
6.254 medewerkers en 1.737.555 uren PAS-verlof. Omgerekend staat 
dat voor 950 fte in 2015, een aantal dat verder kan stijgen aangezien 
momenteel nog eens 16 procent van de medewerkers recht heeft op 
PAS-verlof. De komende 3 jaar kunnen daar nog ruim 12.000 oudere 
medewerkers bij komen. Het zijn kraakhelder stuurgetallen. 

“Een mooi voorbeeld voor gebruik van HR-metrics en -analytics 
zien we ook bij Rijkswaterstaat”, aldus klantvraagmanager Sonja 
ten Kroode. Zij sprak in het kader van het Programma Verbeteren 
Informatievoorziening veel informatiespecialisten en HR-managers 
en vertelt dat Rijkswaterstaat intensief gebruik maakt van een 
maandelijkse monitor om personele ontwikkelingen te volgen. P-Direkt 
wordt daarbij veelvuldig als bron gebruikt. Gegevens over bezetting, 
instroom en uitstroom per dienstonderdeel, de ontwikkeling van 
de formatie versus bezetting, doorstroom tussen RWS-onderdelen, 
functieschalen, wijzigingen van salarisschalen en toeslagen komen (in)
direct van P-Direkt.
  
Hof blikt vooruit: “Nu we meer inzetten op de kracht van HR-analytics, 
kunnen we ons gaan richten op de toekomst. Met de HR-directeuren 
van de ministeries hebben we afgesproken dat we samen strategische 
HR-KPI’s gaan ontwikkelen die én ondersteunend zijn aan het primaire 
proces én een voorspellend karakter moeten hebben. We willen van 
reactief naar proactief.”

Daarnaast wordt meer ingezet op benchmarking, mobility en big data. 
Hof: “We willen vaststellen hoe we mensen en middelen zo efficiënt 
mogelijk kunnen organiseren. Welke middelen? Dat moet nog blijken. 
Op dit moment bieden we rapporten uit SAP HR en SAP BI. Met de 
huidige ambitie gaan we het daar waarschijnlijk niet mee redden. Ook 
de steeds groter wordende set aan data verplicht ons verkenningen 
te doen op het gebied van HANA en geavanceerdere BI-tooling. Wat 
dat laatste betreft: Business Objects wordt nu ook op andere plaatsen 
binnen ons ministerie gebruikt. Wellicht gaan we met die ontwikkeling 
mee. Hergebruik staat immers hoog op de agenda van het Rijk.” 

Sonja ten Kroode en Bas Hof

De rijksambtenaar in vier personages

De ene ambtenaar is de andere niet. Daarom stelde P-Direkt vier 
personages samen op basis van gedrag (de wereldwijd toegepaste 
Myer Briggs Type Indicator) en houding van ambtenaren tegenover 
P-Direkt. Dit leidde tot vier ijkpersonen:

•  Caroline is competitief en wil haar zaken snel en makkelijk geregeld 
hebben. Caroline beslist snel op basis van feiten, heeft vertrouwen 
in P-Direkt en maakt gemakkelijk gebruik van de diensten. 

•  Saïd is een spontane gebruiker. Heeft begrijpelijke structuur nodig. 
Beslist snel op basis van emotie en heeft vertrouwen in P-Direkt. 
Voor Saïd is de drempel hoog om gebruik te maken van P-Direkt.

•  Marcel moet alles kunnen overzien. Werkt methodisch en beslist 
langzaam op basis van feiten, houdt graag de controle en heeft dus 
niet het volledige vertrouwen in P-Direkt. Marcel maakt makkelijk 
gebruik van de diensten van P-Direkt. 

•  Henk vindt het moeilijk om hulp te vragen. Beslist langzaam op 
basis van emotie. Ook Henk houdt graag de controle. Voor Henk 
is de drempel hoog om gebruik te maken van de diensten van 
P-Direkt.
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ZOOM.Zorgservice XL
INTERVIEW & TEKST Dirk-Jan Schenk

Bedrijf | Het HagaZiekenhuis, Reinier de Graaf, Sint 
Franciscus Gasthuis, IJsselland Ziekenhuis en Vlietland 
Ziekenhuis werken samen in Zorgservice XL, door 
gezamenlijke inkoop, bestelling en levering. De zorg 
kost veel geld en samenwerking maakt sterker. Per 
jaar kopen de ziekenhuizen zo’n 350 miljoen euro aan 
goederen en diensten in. In de 
huidige economische situatie 
is inkoop steeds belangrijker. 
Door in Zorgservice XL samen te 
werken wordt flink bespaard op 
deze kosten, door schaalvoordeel 
en afspraken met leveranciers. 
Het eigen magazijn met diverse 
voorraadartikelen maakt het 
mogelijk dat de magazijnen bij de 
ziekenhuizen zelf kleiner kunnen 
zijn. 

Zorgservice XL heeft een team van 
inkoopspecialisten en verzorgt als 
logistiek dienstverlener het hele 
proces van inkoop, verwerken 
van bestellingen, levering en 
betaling. Daarbij is uniformiteit 
in producten belangrijk. Ook 
daarin is samenwerking de rode 
draad, de keuze voor een product 
blijft altijd bij de ziekenhuizen. Ook bestuurlijk zijn de 
ziekenhuizen eindverantwoordelijk, afspraken hierover 
zijn vastgelegd in een governance model. 

SAP | Zorgservice XL maakt gebruik van een eigen 
SAP ECC en SRM systeem. De inrichting van deze 
systemen is gebaseerd op de door PinkRoccade voor 
de ziekenhuizen gebouwde CareCTRL template. Erwin, 
die eind vorig jaar in dienst kwam bij Zorgservice XL 
vertelt: “Het voordeel van een template is onder meer 
de korte implementatietijd, deze was drie maanden. 
In de bedrijfsvoering wringt het gebruik van deze 
template echter wel eens. Zorgservice XL is een logistiek 
dienstverlener en geen ziekenhuis.” 

De ziekenhuizen die in Zorgservice XL samenwerken 
bestellen via een webshop die in SRM is afgebeeld in 
interne en externe (GHX) catalogi. Het gaat om een 
breed spectrum van producten, van kunstheupen tot 

koffie, behalve medicijnen. Vanuit ECC worden dan de 
bestellingen naar de leveranciers gestuurd.

Dagelijks wordt er gepland met SAP en met het eigen 
wagenpark belevert Zorgservice XL de ziekenhuizen, 
soms meerdere keren per dag. Een gedeelte van de 

bestelde producten ligt in het 
eigen magazijn opgeslagen, een 
deel wordt via cross-docking in 
het magazijn of rechtstreeks aan 
de ziekenhuizen geleverd.

Sinds kort gebruikt Zorgservice XL 
Every Angle als rapportage tool. 
De (PDF) facturen worden in SAP 
ingelezen met de OCR software 
van Connect Solutions. Hieraan 
zit een goedkeuringsworkflow 
gekoppeld, voor onder andere 
de budgethouders in de 
ziekenhuizen. 

VNSG | Al jaren is Erwin actief 
binnen de VNSG. Sinds eind 
vorig jaar is Erwin in dienst bij 
Zorgservice XL. Daarvoor was hij 
werkzaam bij Stedin. Toen hij zijn 
lidmaatschap wilde overschrijven 

naar zijn nieuwe werkgever bleek deze geen VNSG lid te 
zijn. “Gelukkig is Zorgservice XL inmiddels lid geworden 
en kan zo van alle voordelen en services van de VNSG 
gebruik maken. In 2015 ga ik me inzetten om de VNSG 
binnen Zorgservice XL meer bekendheid te geven,” aldus 
Erwin.

VNSG Focusgroepen | Erwin is voorzitter van de 
focusgroep Procurement, die inkoop in SAP door 
bijvoorbeeld SRM en Ariba in het aandachtsgebied 
hebben. De focusgroep drijft op de input van 
gebruikersorgsanisaties. Toch zou hij nog meer 
gebruikers, zoals inkopers bij de bijeenkomsten willen 
betrekken. “Meer vanuit het proces naar de IT kijken, in 
plaats vanuit de IT naar het proces”, zegt Erwin, “Hoor en 
wederhoor leidt tot betere keuzes.” Een mooie aanvulling 
van het aanbod van de focusgroep zou bijvoorbeeld een 
nauwer contact met de NEVI (Nederlandse Vereniging 
van Inkopers) zijn. 

Erwin Schönherr, Senior Functioneel Applicatiebe-heerder SAP-SRM bij Zorgservice XL, vertelt over de 

voor- en nadelen van het gebruik van een template.

“Meer vanuit het proces naar de IT kijken, 
in plaats vanuit de IT naar het proces”

Erwin Schönherr
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ZOOM.Zorgservice XL
INTERVIEW & TEKST Dirk-Jan Schenk

“Meer vanuit het proces naar de IT kijken, 
in plaats vanuit de IT naar het proces”

Consistente data 
dankzij de Data 
 erification Engine

Het hoofdkantoor van Stedin staat aan de Blaak in hartje Rotterdam, 
een prachtige locatie met uitzicht op de nieuwe Markthal. Het bedrijf 
ontstond in 2008, toen het moederbedrijf Eneco de netwerkactiviteiten 
moest afstoten. Als gevolg van de liberalisering van de energiemarkt 
kunnen klanten zelf hun leverancier kiezen voor gas en elektriciteit. 
Ter ondersteuning van deze ontwikkeling heeft de wetgever de 
toenmalige energieleveranciers gedwongen om het beheer en de 
exploitatie van hun netwerken af te splitsen en onder te brengen in 
zelfstandige bedrijven. 

Sinds die tijd is Stedin als netbeheerder verantwoordelijk voor veilig en 
betrouwbaar transport van elektriciteit en gas in de Provincies Utrecht 
en Zuid Holland en enkele regio’s buiten dit gebied. Dit gaat om de 
distributie van energie en de toewijzing van energiestromen, dat wil 
zeggen het plannen van de benodigde energie op de netwerken om 

aan de vraag te kunnen voldoen. Bedrijven en burgers kunnen dus 
zelf hun energieleverancier kiezen. Levering hiervan gebeurt in het 
genoemde gebied via het netwerk van Stedin. De meters waarmee 
bij klanten het verbruik wordt bijgehouden zijn eigendom van Stedin. 
De energieleveranciers sturen facturen aan klanten op basis van de 
meetgegevens die ze van Stedin ontvangen. Vanzelfsprekend moet het 
meten van het verbruik nauwkeurig geschieden om te voorkomen dat 
er afwijkingen ontstaan tussen de hoeveelheid energie die leveranciers 
aan het netwerk leveren en het totale verbruik dat bij de afnemers 
wordt gemeten. Dit wordt netverlies genoemd. 

“Dat vraagt om zorgvuldig beheer van data. Veel data”, zegt 
Corné Tramper, teamleider van het BI competence center. “In het 
leveringsgebied van Stedin bestaan miljoenen aansluitingen. Voor  
iedere aansluiting wordt veel data geregistreerd, zoals adres,  

Organisaties hebben behoefte aan volledige en betrouwbare data. Soms gaat dat om veel en veran-

derlijke data, zoals bij Stedin, dat miljoenen gas- en elektriciteitsaansluitingen beheert. Dat vraagt om 

slimme oplossingen voor data(kwaliteits)management. Corné Tramper, Joost Zwijnenburg en Gert 

van de Vreede leggen uit hoe netbeheerder Stedin data in twee systemen consistent houdt met de 

Data Verification Engine van SAP-dienstverlener gaan».

INTERVIEW & TEKST Martin Putters

√ Foto: Frank H
answ

ijk
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energieleverancier, standaard jaarverbruik, etc. Voor een correcte 
registratie gebruikt Stedin twee systemen. In het Centraal 
Aansluitingenregister (C-AR) worden de gegevens van alle 
aansluitingen voor elektriciteit en gas in Nederland opgeslagen. 
Het systeem wordt dus gebruikt door alle netbeheerders. Voor 
de eigen administratie heeft Stedin een SAP ECC IS-U omgeving 
(Industry Solution for Utilities). In beide systemen worden gegevens 
over aansluitingen bijgehouden. Het is van belang dat de data in de 
verschillende systemen identiek is. Hierbij is de data in C-AR leidend.”
Joost Zwijnenburg, senior datakwaliteit specialist, vult aan: “Er vinden 
dagelijks veel mutaties plaats in het Centraal Aansluitingenregister: 
mensen verhuizen, kiezen een nieuwe energieleverancier of 
veranderen van contractvorm. Ondanks de automatisering van 
gegevensuitwisselingsprocessen, blijven datakwaliteitscontroles 
noodzakelijk om de data in beide systemen juist, volledig en 
gesynchroniseerd te houden. Bijvoorbeeld, het standaardjaarverbruik 
bepaalt in een aantal situaties het capaciteitstarief voor kleinverbruik 
gas. Wanneer een wijziging in het capaciteitstarief niet in C-AR wordt 
verwerkt, dan kan de klant een foutieve factuur ontvangen. Om die 
reden is er Stedin veel aan gelegen om de datakwaliteit continu te 
monitoren. Dit gebeurt door de data in beide systemen te vergelijken, 
mismatches te identificeren en te corrigeren.”
Stedin gebruikte twee systemen voor rapportage en analyse; naast 
een SAP Business Warehouse werd een andere oplossing gebruikt. 
Vanuit kostenoogpunt heeft men besloten om uitsluitend SAP BW 
te gaan gebruiken. Dat bracht wel de uitdaging met zich mee om de 
validatie van de data in C-AR en IS-U ook te migreren naar SAP BW. Dit 
bleek een lastige klus te zijn. Tot gaan» in beeld kwam met de door hen 
ontwikkelde Data Verification Engine (DVE). 

Gert van de Vreede, senior SAP BI consultant, legt uit: “De oplossing 
is volledig in SAP Business Warehouse gebouwd. De kubus, queries 
en dashboard zijn grotendeels gebaseerd op standaard SAP 
functionaliteit. Ook het laden van de data gebeurt op de gebruikelijke 
wijze met behulp van een flat file.” In welk opzicht wijkt het dan af van 
een standaard SAP BW-implementatie? “Normaliter gaat business 
intelligence over het genereren van rapportages. Deze oplossing gaat 
verder doordat het ook vergelijkingen uitvoert tussen verschillende 
datasets. SAP BW is heel geschikt om dat voor heel grote hoeveelheden 
data te doen.”
Iedere nacht genereren zowel C-AR als SAP IS-U een mutatiebestand, 
die vervolgens met elkaar worden vergeleken. De registervergelijking 
wordt één keer per week opgeleverd. Daarmee kan men zien hoeveel 
mismatches er op een bepaalde verificatiedatum zijn voor een aantal 
relevante attributen. Dit vaste interval biedt de mogelijkheid de trend 
te volgen om te zien of de data structureel beter wordt. Zwijnenburg: 
“Wekelijks is er een overleg waarin we de vergelijking doorspreken, 
prioriteiten stellen en afspreken wie welke mismatches oppakt. 

Een belangrijke parameter voor de prioriteitstelling is het terugdringen 
van netverlies.” Naast inzicht in de kwaliteit van zowel transactie- als 
masterdata en het eenvoudig kunnen inzoomen op details bij een 
mismatch, biedt de DVE door een overzichtelijk dashboard direct een 
overzicht van de laadprocessen zelf. 

Daarnaast, en dat is essentieel voor een audit trail, wordt belangrijke 
informatie zoals de datakwaliteit bijgehouden. “Dit alles is heel 
eenvoudig uitvoerbaar”, zo vervolgt Gert van de Vreede, “het intuïtieve 
dashboard is ideaal in gebruik voor eerste lijn support medewerkers.”

Stedin is nog niet helemaal waar het wil zijn. “In eerste instantie was 
het idee om alleen op mismatches een drill-down te kunnen doen,” 
volgens Zwijnenburg, “maar uiteindelijk hebben we ervoor gekozen 
om het totale register in de dataset op te nemen. Dat gaat uiteraard 
om veel meer data, maar het heeft wel als gevolg dat gebruikers meer 
en betere informatie uit de kubus kunnen halen.” Tramper vult aan: 
“Verder hebben we de ambitie om naar een rapportage per dag te 
gaan en willen we graag meer attributen meenemen in de vergelijking. 
De grote uitdaging zal dan de performance van het systeem worden. 
SAP HANA is al voorzichtig onderwerp van gesprek, omdat we merken 
dat we tegen de grenzen van het systeem aanlopen. Investeren in deze 
technologie vraagt echter om een goede business case, bij voorkeur 
onderbouwd met meerdere toepassingen. Zo zou je ook kunnen 
denken aan predictive maintenance als toepassingsgebied voor SAP 
HANA.”

De energiemarkt is volop in beweging. De belangrijkste nieuwe 
ontwikkeling is de slimme meter, een digitale, op afstand uitleesbare 
energiemeter die klanten meer inzicht geeft in hun energieverbruik en 
het daarom gemakkelijker maakt energie te besparen. De invoering 
van deze meter startte in 2014 en moet voor 2020 zijn afgerond. Dit 
zal een enorme impact hebben op de hoeveelheid data die wordt 
gegenereerd en verwerkt. 

“Data wordt echt een asset voor Stedin. We werken er naartoe dat 
we niet langer alleen buiten assets hebben, zoals kabels en andere 
onderdelen die de infrastructuur vormen. Maar ook binnen, in de vorm 
van data” aldus Tramper. “Onze energiewereld zit in een transitie. 
Vanuit een situatie waarbij iedereen voor zijn energievoorziening 
gebonden is aan het netwerk, gaan we toe naar een situatie waarbij 
mensen meer vrijheid hebben om hun eigen communities in te richten. 
Ze kunnen er dan bijvoorbeeld voor kiezen om gezamenlijk energie op 
te wekken met zonnepanelen of windmolens. Dit verandert de rol van 
de netwerkbeheerder. Uiteindelijk worden we steeds meer een data 
broker.” 

Van links naar rechts: Joost Zwijnenburg, Corné Tramper, 
Gert van de Vreede
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“Betrouwbare dataverwerking
 voor energietransport. 
 Ga er maar aan staan.”

Stedin Netbeheer

Betrouwbaar netbeheer vraagt om zorgvuldige systemen. Daarom koos Stedin voor 

Data Verifi cation Engine (DVE) van gaan». DVE houdt namelijk de data van miljoenen 

klanten nauwkeurig bij. Mutaties in bijvoorbeeld persoonsgegevens, verwerkt het 

systeem eenvoudig. Bovendien worden mismatches in master- en transactiedata tussen 

de verschillende systemen onmiddellijk opgespoord. Zo zijn eindeloze data-analyses 

voor Stedin verleden tijd. En krijgen klanten altijd een correcte factuur.    

 

Wilt u net als Stedin een slimme oplossing voor SAP datamanagement? gaan» toont 

u graag vrijblijvend de eenvoud en het gemak van de Data Verifi cation Engine (DVE). 

Liever uw SAP BW Landschap optimaliseren? 

Als partner van DataVard brengen we met DataVardFitnessTest de gezondheid van uw 

landschap in kaart. Voor slechts € 3000,- testen we ruim 70 key indicatoren*. Zo kunt 

u vervolgens doelgericht op uw operationele kosten besparen of efficiënt een upgrade 

of migratie naar SAP HANA realiseren. Meer weten of een demo aanvragen? 

Ga naar www.gaanconsulting.nl of e-mail naar info@gaanconsulting.nl

*geldig tot 1-7-2015

mailto:info@gaanconsulting.nl
http://www.gaanconsulting.nl
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Data verzamelen en 
zegeltjes sparen
BrandLoyalty, hoofdleverancier van loyaliteitspromoties aan de food-retail business, is een data- 

driven company pur sang. De multinational maakt heel gericht gebruik van data om spaaracties  

samen te stellen, te managen en te evalueren achteraf. Denys Purwin, IT-manager van BrandLoyalty, 

over de betekenis en de buzz van big data.

INTERVIEW Léon van den Bogaert • TEKST Renske Pepping • FOTOGRAFIE Doroté van der Heijden

IT-manager 
BrandLoyalty: 
“Staar je niet 
blind op de ‘big’ 
van big data”



BrandLoyalty maakt wereldwijd loyaliteitspromoties mogelijk 
voor grote food-retailers, waarbij consumenten zegels sparen 
en kunnen inwisselen voor kwaliteitsproducten. Om dat overal 
ter wereld goed te kunnen doen, werkt het bedrijf vanuit 
meerdere vestigingen in de belangrijkste landen en regio’s. 
Het prachtige hoofdkantoor staat in ’s-Hertogenbosch. 

Een data-driven company
De unieke waarde van BrandLoyalty’s aanpak schuilt in het 
full-service concept; de multinational neemt al het werk en 
alle zorgen uit handen van haar klanten. Van strategisch advies 
tot de ontwikkeling en implementatie van het programma. En 
van de gehele logistiek tot een gedegen analyses na afloop. 
Data speelt hierbij een essentiële rol. Vanuit een veelheid aan 
externe en interne bronnen wordt data verzameld, verwerkt 
en geanalyseerd om de dienstverlening naar de klant continu 
te verbeteren. 

Denys Purwin, IT-manager van BrandLoyalty International: 
“Al vanaf het eerste begin is data ontzettend belangrijk 
voor ons; we gebruiken het om steeds weer programma’s 
te ontwikkelen die voorzien in de specifieke doelstellingen 
van onze klanten. We doen er voorspellingen mee over het 
verloop van een programma. En als een actie is afgelopen, 
kunnen wij de klant precies laten zien wat de actie heeft 
opgeleverd.” 

IT-landschap
“Wij hebben onze supply chain-processen goed onder 
controle met SAP ECC”, vervolgt Purwin zijn verhaal. “In de 
afgelopen vier jaar zijn we ontzettend gegroeid en van losse 
systemen overgegaan naar een geconsolideerde IT-omgeving 
die centraal beschikbaar is gesteld aan alle kantoren en 
medewerkers van BrandLoyalty. Voor het verzamelen en 
analyseren van data maken we momenteel gebruik van 
diverse tools waaronder SAP Business Objects. De volgende 
stap is een verdere flexibilisering van het IT-landschap en 
meer inzet van datagerichte tools zoals pattern detection en 
event processing. ERP dus als commodity, en analytics als de 
katalysator van waarde-creatie voor de onderneming!”

De buzz van big data
De IT-manager benadrukt ook dat bedrijven zich niet blind 
moeten staren op big data en de bijbehorende oplossingen. 
“Big data is een buzzword, waarbij vooral dat woordje ‘big’ 
misleidend kan zijn; big data moet geen doel op zich zijn. 
Het gaat om het begrijpen van de behoeften van je klant en 
om data die ondersteuning biedt bij het verbeteren van de 
dienstverlening. Bovendien zit de uitdaging voor big data en 
analytics niet alleen in IT, maar ook in de mensen die ermee 
werken. Het succesvol vertalen van big data naar waardevolle 
insights vergt specifieke skills die binnen veel organisaties 
mogelijk nog niet voldoende ontwikkeld of aanwezig zijn. In 
dat opzicht is het vraagstuk van big data natuurlijk niet alleen 
een IT-vraagstuk, maar ook een organisatievraagstuk.”

Bewustwording
Big data kán leiden tot operational excellence en meerwaarde 
voor de klant, maar dan moet het wel op de juiste manier 
worden benaderd. De IT-manager van BrandLoyalty zegt 
hierover: “Begin klein. Kijk bijvoorbeeld eerst eens naar 
de reeds beschikbare – veelal gestructureerde - data 
binnen de organisatie. Wordt die data al optimaal benut? 
Is management informatie realtime beschikbaar of pas 
de volgende dag? Vaak is hier nog veel te winnen. Het 
werkelijk masteren van interne processen die bijdragen aan 
datamanagement is een goed fundament voor het bouwen 
aan een big data-strategie. Ga op zoek naar partners, 
verzamel de juiste kennis en ga pilotten. En vergeet vooral 
ook niet de verantwoordelijkheden die onlosmakelijk aan 
de opslag en verwerking van data verbonden zijn. Ik zie het 
als een corporate én social responsibility om verstandig met 
die informatie om te gaan. Wij bestaan bij de gratie van het 
vertrouwen dat we krijgen van onze klanten, en dat besef ik 
maar al te goed.” 
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Profiteren van de datastroom met respect voor privacy

Maak van Big Data 
geen Big Brother

TEKST Pieter van Daal • FOTOGRAFIE Bart van Overbeeke

Iedereen is het er volmondig mee eens: Big Data - de groeiende 
stroom datasets - is niet meer weg te denken en is onderdeel van 
een systeem waar iedereen mee te maken heeft. De mogelijk- 
heden van het slim inzetten van Big Data zijn legio, zoals 
het bestrijden van fraude, het efficiënter maken van 
bedrijfsprocessen of gepersonaliseerde zorg. Maar door het 

toenemende gebruik vandatamining is er ook meer aandacht 
voor de keerzijde van uitgebreide data-analyse: schending van  
privacy. Juist omdat het iedereen treft, wordt er veel geroepen 
zonder kennis van zaken. Want weet je als burger precies wat er met 
je gegevens gebeurt, de schat van informatie die je al achterlaat na 
een snelle Google-zoekopdracht of een simpel telefoontje naar de 

14 Magazine maart/15 

Door de digitalisering van de maatschappij is er een enorme groei aan data. Laat er de statistiek op los 

en zie hoe uit losse flarden gegevens een schat aan betekenisvolle informatie tevoorschijn komt. En 

dat leidt tot nieuwe inzichten: bedrijven kunnen toekomstig gedrag beter voorspellen en beïnvloe-

den. Maar waar kansen zijn, liggen ook gevaren op de loer. Vraagstukken rondom privacy dreigen 

de boventoon te gaan voeren in het Big Data-debat. Verslag van een gesprek met vijf experts uit de 

onderzoekswereld, overheid en bedrijfsleven.

Prof.dr. Jan Smits

Marjolein Lanzing MA Msc



Belastingdienst? Hoewel privacy als heel belangrijk ervaren wordt, zijn 
er maar weinigen die beseffen wat een cookie is. 

De privacy-paradox
“Veel burgers hebben boter op hun hoofd”, meent Prof.dr.ir. Wil van 
der Aalst, hoogleraar Informatiesystemen aan de faculteit W&I (TU/e) 
en wetenschappelijk directeur Data Science Center Eindhoven (DSC/e). 
“Er wordt heel wat geklaagd over privacy, maar het gratis gebruik van 
Twitter en Facebook vindt men volkomen logisch. Terwijl het feit dat 
iets gratis is, toch zou moeten aanzetten tot nadenken. Je kunt zelf ook 
heel wat doen aan misbruik van je gegevens.”

 “Privacy en gemak balanceren met elkaar”, vult Drs. Eric van Tol, 
directeur Expertisecentrum Big Data Fontys Hogescholen en Big 
Data-aanjager bij het ministerie van Economische Zaken, meteen 
aan. ‘Toen Facebook Whatsapp overnam, was de wereld te klein. Maar 

als je vervolgens vraagt ‘blijf je wel googelen?’, word je aangekeken 
alsof je van een andere planeet komt. Het is toch wel makkelijk om 
even Streetview aan te zetten als je in een vreemde stad trek in pizza 
hebt. Over het feit dat Google je data gebruikt worden de schouders 
opgehaald.”

Volgens Marjolein Lanzing MA Msc, promovenda Philosophy & Ethics 
aan de faculteit IE&IS (TU/e) is dit een schoolvoorbeeld van de privacy-
paradox. Men zegt het een, maar doet precies het tegenovergestelde. 
“Privacy is over het algemeen heel belangrijk, maar als je gaat 
specificeren, zie je dat het per sociale context kan verschillen. Privacy 
is geen entiteit, maar een grens, die zich per context opnieuw instelt.”

 Prof.dr. Jan Smits, hoogleraar Recht en Techniek aan de faculteit IE&IS 
(TU/e) en strategisch verkenner Big Data bij Rijkswater-staat, benadert 
het begrip ‘privacy’ vanuit de rechterlijke zin, als onderdeel van    

15 Magazine maart/15 15 

Prof.dr.ir. Wil van der Aalst

Drs. Eric van Tol

Drs. Marcel van Mackelenbergh

Lizabeth Dijkstra MA
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vier integriteitsrechten: vrijheid van meningsuiting, lichamelijke 
integriteit, huisrecht en data-integriteit. Hoewel het dus een pakket is, 
zijn deze rechten nooit gezamenlijk onderzocht, iets waar hoognodig 
naar gekeken moet worden, vindt hij. “Wie heeft de data openbaar 
gemaakt? Van wie zijn persoonsgegevens? Dat zijn de relevante 
vragen.”

  Drs. Marcel van Mackelenbergh, gegevens-architect bij de 
Belastingdienst, zet daar kanttekeningen bij. “Het gaat hier om een 
nieuwe tijd, daar moeten we ons op focussen. De wet doet alsof data 
nog steeds papier is: mag ik het hebben, mag ik het doorgeven. Dat is 
onzin. Data stroomt, het gaat met een noodgang.”

“Maar dat wil niet zeggen dat we dan alle regels maar in de prullenbak 
moeten gooien als een deel van de regels in een bepaalde context niet 
meer werkt”, haakt Smits in. “We moeten op zoek naar een nieuwe 
betekenis, maar de onderliggende universele waarden kloppen nog 
steeds.” 

“Helaas doet de wet niets met die context, net zoals de Commissie 
Bescherming Persoonsgegevens die mij aardig in de steek laat”, 
vervolgt Van Mackelenbergh. “Met context-gebonden privacy, daar 
kan ik tenminste wat mee. Het geeft me een gevoel waar ik te ver ben 
gegaan en waar niet. Met regels heb je altijd een achterdeur - als data 
je kan helpen je taak uit te voeren mag je het gebruiken - een typisch 
probleem van ons gedoogbeleid.”

De geest uit de fles
Niet alleen privacy is een thema als het gaat over Big Data. De vraag 
of we nog overzicht hebben over wie beschikt over welke data en wat 
daar allemaal mee gebeurt is minstens even actueel. Zijn we nog wel 
‘in control’?

“De technische geest is uit de fles”, is de mening van Van Tol. “Internet 
is als een groeiende bloemkool, het blijft maar naar alle kanten uitdijen. 
Ik heb allang het idee dat we ‘out of control’ zijn, geen overzicht meer 
hebben van al die datasets. Kijk naar ‘automatic trading’ systemen, 
dat is intrinsiek niet te overzien. Toch zeggen alle bankiers dat ze de 
volledige controle hebben, ik geloof er niets van. De vraag is overigens 
of dit erg is. Neem internet, dat is stabiel en werkt, maar ook daarvan 
kunnen we niet beweren dat we overzicht hebben.” 
Lanzing denkt dat autoriteit daar een rol speelt. “We moeten kunnen 
erkennen dat we een deel van de controle kwijt zijn. Het hoeft nog 
niet te laat te zijn om controlemechanismen op verschillende niveaus 
te ontwikkelen. Het praten erover is al een goede stap, toegeven dat 
het een wijdverbreider en groter issue is dan veel mensen denken. 
Transparantie is heel belangrijk. Maar het gaat verder: Het feit dat al 
die data toegankelijk ís, betekent nog niet dat het dat zou moeten zíjn. 
Dus ook al hebben burgers zelf al die data op internet gezet en is het 
eenvoudig te vergaren, dan geeft dat nog geen recht om iets met die 
data te doen.” 

Dat spreekt Van Mackelenbergh aan: “Het zien van Facebook-data 
betekent dus niet meteen dat ik het mag gebruiken. Of iets mag doen 
met een voorbijkomende tweet van iemand zonnend op het strand 
terwijl degene zich net heeft ziek gemeld.”
Lanzing zegt niet per se sceptisch te zijn over het gebruik van Big Data, 
er liggen volgens haar veel nuttige toepassingen. “We zouden meer 
onderzoek moeten doen naar het anonimiseren van data, het gebruik 
van gemixte technieken.” Ook Van der Aalst ziet meer in een positieve 
benadering van het vraagstuk over privacy. Niet klagen, maar actie 
ondernemen. “We kunnen ook denken aan het actief beschermen van 
mensen, op dat gebied is nog veel te winnen. We moeten niet alles 
dichttimmeren, maar het juist volgbaar maken. Mining technieken 
kunnen zo ingesteld worden dat beslissingen juist eerlijker worden 
voor alle doelgroepen.”

Hoe verder? 
Er hangt nog een grote sluier van onbekendheid over Big Data, meent 
Van Tol, en educatie speelt een grote rol om daar doorheen te breken. 
“Onderzoek wijst aan dat maar liefst tachtig procent van de mensen 
Big Data ‘eng’ vindt. Ze hebben geen idee wat het is. Als je weet hoe 
iets in elkaar zit en het kunt duiden, neemt de angst af. Het is allemaal 
niet zo ingewikkeld, en ook niet zo nieuw als soms gedacht wordt.” 

“Educatie in de breedte, maar ook zorgen voor gerichte vakkennis”, 
voegt van der Aalst nog toe. Het blijkt lastig om een duidelijk pakket 
met oplossingen te definiëren. Uit het hele veld moeten ideeën 
meegenomen worden, is de belangrijkste suggestie van Lanzing. 
“Geen kwestie van bottom-up of top-down naar dit probleem kijken, 
maar juist in de combinatie lijkt de kracht te liggen. Elke nieuwe 
technologie doorloopt hetzelfde proces. Het wordt eerst bejubeld, 
dan volledig afgekraakt waarna het uit het diepe dal kan klimmen om 
rustig uit te kristalliseren. Met Big Data staan we nog aan het begin  
van dit proces.” 

Over de eindconclusie van het gesprek 

zijn alle deelnemers het eens: Er is nog 

veel bezinning nodig om privacy en Big 

Data goed samen te laten gaan. 

Noot: Dit artikel is een bewerking van het artikel ‘Maak van Big Data geen 
Big Brother’ dat in december 2014 gepubliceerd werd in Slash, relatieblad 
van de Technische Universiteit Eindhoven.

Lees hier het gehele artikel in Slash >>.

http://www.vnsgmagazine.nl/downloads/artikel_big_data_slash.pdf
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Drie dagen in plaats van twee, geen vast avondprogramma 
meer en geen centraal thema, maar negen onderwerpen; het 
VNSG Congres in oktober wordt flink anders. Wat kun je als 
bezoeker inhoudelijk verwachten en hoe kies je van tevoren de 
juiste dag – of dagen?

‘Je kunt ook gewoon 
één dag komen’ 

Het was puzzelen aan de VNSG-bestuurstafel. De negen onderwerpen die tijdens het nieuwe VNSG 

Congres in oktober aan de orde moeten komen, waren vrij snel gekozen, maar hoe verdeel je die over 

de drie dagen? Frank Wammes, werkzaam bij Capgemini en als VNSG-bestuurslid verantwoordelijk 

voor de opzet van het congres, vond het niet eenvoudig maar denkt dat er een optimale clustering is 

ontstaan. “We hopen dat er veel mensen alle drie de dagen komen. Maar als mensen maar één dag de 

tijd hebben, moeten ze daar ook op een goede manier de gelegenheid voor krijgen. We hebben ervoor 

gekozen niet meer één thema te gebruiken, maar van de meest relevante onderwerpen uit te gaan.”  

INTERVIEW EN TEKST Freek Blankena

De drie line-of-business onderwerpen – HR, Finance en Inkoop & 
Logistiek – zijn over de drie dagen verdeeld. De juiste clustering van 
de onderwerpen daaromheen was nog wel lastig. “De logica is er nu 
denk ik. Bij Customer Engagement, Big Data en Analytics gaat het over 
de voorkant van wat er gebeurt binnen het bedrijf. User Experience 

en Simplification horen ook bij elkaar.” Ook over de volgorde van de 
dagen is nagedacht. Wammes denkt bijvoorbeeld dat voor mensen 
‘aan de voorkant’ van hun bedrijf dag 1 en 2 interessant zullen zijn, 
maar dag 3 veel minder. “Er is minder kans dat er mensen zijn die de 
combinatie van dag 1 en 3 interessant vinden.”
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Frank Wammes



Hoe zien die drie dagen er nu uit?
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Dag 1 - 13 oktober

Customer Engagement
“Het oude CRM was vooral het vastleggen van 
gegevens over transacties. Daarmee bouwde 
je kennis op over een bepaalde klant. Waar 
het nu om gaat is: hoe kan ik de interactie 
met mijn klanten zodanig verbeteren dat ze 
me makkelijker kunnen vinden, ongeacht 
of ze nu in de winkel of online kopen? Ik 
hoop op goede verhalen over traditionele 
implementaties, maar ook over wat er anders 
kan en hoe SAP daarin gaat ondersteunen, na 
de overname van Hybris. En ook HANA speelt 
daarin natuurlijk een rol.”

Big Data & Analytics
“Een onderwerp wat voor velen al lang speelt, 
maar in de praktijk nog door weinigen wordt 
toegepast. Dit jaar verwachten we een aantal 
goede cases over hoe Big Data van hype naar 
groeiende winstgevendheid is opgezet.” Ook 
een onderwerp dat door de raakvlakken met 
alle andere onderwerpen volgens Wammes 
wel op alle drie de dagen geprogrammeerd 
had kunnen worden, maar het meest 
aansloot bij de toepassing op het gebied van 
beide andere topics.

Procurement & Logistics 
Hoe realiseer je het digitale kanaal ‘aan de 
achterkant’, dus qua logistiek? “Hier zullen 
zeker verhalen komen van bedrijven die 
vooruit lopen met inkoop en logistiek, maar 
bij de meeste bedrijven moet eerst nog 
de basis op orde. Je zult de link zien naar 
nieuwe technologie, zoals mobile of HANA. 
Ik verwacht wel cases over hoe je je meer 
traditionele logistieke bewegingen anders 
kunt gaan inrichten met ondersteuning van 
de SAP-toolsets. En natuurlijk kan Ariba als 
oplossing en groot business netwerk in de 
cloud niet ontbreken.”

Dag 2 - 14 oktober

Service & Support
“Het landschap rondom de producten van 
SAP wordt steeds complexer en dynamischer. 
Bedrijven hebben er steeds meer andere 
producten bij, vaak in de cloud. Dat heeft 
enorme implicaties voor het beheer. SAP heeft 
veel toolsets voor zowel functioneel als technisch 
beheer, maar zoiets als Solution Manager is nog 
weinig volwaardig in gebruik. Ik verwacht veel 
voorbeelden van hoe je een complexe SAP-
omgeving hiermee inricht en hoe je met een 
radicale verandering in je landschap omgaat.”

Innovative IT
Omdat dit onderwerp voor iedereen 
interessant kan zijn, is het op de tweede 
dag geprogrammeerd. “Dit gaat niet zozeer 
over ‘wat kan SAP’ maar meer over hoe het is 
toegepast. Sommige klanten denken al goed 
na over technologie, bijvoorbeeld HANA. Als 
je die in-memory technologie alleen maar 
onder je BW zet om je rapportages sneller te 
maken, doe je er eigenlijk niks nieuws mee. 
Maar als ik in de retail bijvoorbeeld kan zien 
welke twee producten ik niet tegelijkertijd 
in de aanbieding moet doen, dán ben je met 
vernieuwende bedrijfsvoering bezig. Die 
waardecreatie zoeken we met name hier.”

Finance
Aan de traditionele ERP-pijler Finance 
verandert in de kern niet zo veel. “Maar er 
zijn randproducten rondom finance die 
wel interessant zijn”, zegt Wammes. GRC 
– Governance, Risk & Compliance – blijft 
voor veel bedrijven bijvoorbeeld lastig te 
implementeren. “Finance was het meest 
statische onderdeel, maar met nieuwe 
technologie verandert dat; dashboarding, 
steeds betere reports en nu schuift SAP met 
onder andere Simple Finance ook HANA naar 
voren. Op dit gebied zullen mensen heel 
graag kennis met elkaar willen delen.”

Dag 3 - 15 oktober

Simplification 
De vereenvoudiging van het SAP-landschap 
is voor veel grote bedrijven nog een kwestie 
van rationaliseren en samenvoegen. “Maar ik 
zie simplificatie ook in termen van: als ik nu wil 
opschalen naar specifieke cloud-oplossingen, 
hoe makkelijk kan ik die oplossingen dan 
integreren in mijn SAP-landschap? Daar 
moet SAP antwoord op gaan bieden. Ik ben 
benieuwd, want simplificatie wordt het thema 
van SAP voor het komende jaar. Ik hoop dat 
daarover in oktober meer duidelijk is.”

User Experience
Wammes is er trots op dat de gebruikers-
verenigingen SAP zover hebben gekregen 
de applicaties standaard met de Fiori-
interface te leveren, in plaats van daarvoor 
de gebruikers te laten betalen. Maar hij hoopt 
ook dat de gebruikers in eigen huis nog verder 
gaan. “Fiori-apps worden gemaakt met de 
SAP UI5-toolset. Maar die toolset kun je zelf 
ook gebruiken voor verdere versimpeling van 
je landschap. Daar kun je nog enorme slagen 
in maken. SAP-gebruikers zien de schermen 
nog te veel als een gegeven.”

Human Resources
“SAP heeft een paar jaar geleden de 
cloudoplossing SuccesFactors overgenomen. 
Dat heeft voor veel verwarring gezorgd; 
waarin moet je investeren? Ik hoop 
voorbeelden te zien van hoe bedrijven 
daarmee omgaan. Gaan ze naar de cloud 
en gaan ze daarnaast HR dan ook niet meer 
zien als payroll-engine maar als de toolbox 
waarmee je je mensen via talent management 
optimaal op een lijn kunt brengen met de 
strategie van het bedrijf?”

VNSG Congres 2015 wordt 
belangrijkste update voor 
Nederlandse SAP professional
Het nieuwe VNSG-evenement staat gepland 
op 13, 14 en 15 oktober 2015 in Congrescentrum 
1931 in ’s-Hertogenbosch. 
Lees hier een interview 
met Rob van der Marck, 
Directeur VNSG >>.

Cases gezocht
Zonder sprekers geen toehoorders. Wammes doet dan ook een beroep op de  
SAP-gebruikers om met mooie presentaties op de proppen te komen. En dat hoeven 
geen kant-en-klare verhalen te zijn. “Ik heb veel liever dat men met een case komt die 
nog geen implementatie is maar wel een voorbeeld van hoe men ergens over nadenkt.  
Ik wil met name dat mensen hardop nadenken over hoe ze moge-
lijk de bestaande en nieuwe toepassingen kunnen inzetten om hun  
bedrijfsprocessen te verbeteren en waarde te creëren.” Kijk hier 
voor meer informatie over hoe u een abstract voor uw presentatie 
bij ons kunt indienen >>.

http://www.vnsgcongres.nl/sites/default/files/Informatie%20Call%20for%20papers_VNSG%20Congres%202015.pdf
http://www.vnsgmagazine.nl/pdf/vnsg4031/index.html#18
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Onder leiding van de paarse kabinetten maakte Nederland een 
verzelfstandigings- en privatiseringsgolf mee. Onder politici groeide 
het geloof dat marktwerking tegelijk hogere prestaties en lagere 
prijzen zouden afdwingen. Naast de energie- en telecommarkt moest 
ook het spoor eraan geloven.

Uit de ‘oude’ Nederlandse Spoorwegen ontstonden uiteindelijk: 
ProRail als beheerder van de railinfrastructuur, NS Stations als 
beheerder en uitbater van de stations en het overige vastgoed, NS 
Reizigers als vervoerder van treinreizigers en NedTrain als het bedrijf 
om het rollend materiaal topfit te houden.

“Die verzelfstandiging was er min of meer de oorzaak van dat de 
prestaties van die verschillende bedrijven allengs als onvoldoende door 
publiek en politiek ervaren werden”, meent Leo van Dongen, Directeur 
Fleet Services bij NedTrain en deeltijd hoogleraar Maintenance 
Engineering aan de Universiteit Twente. “Financiële kengetallen 
bleken plots hoogste prioriteit te hebben en dat leidt tot korte termijn 
denken. Dat botst met het gegeven dat ons materieel zo’n 30 jaar in 

gebruik is. Investeringsbeslissingen bij ons soort bedrijven moeten dan 
ook met die gebruikshorizon in het achterhoofd genomen worden. Die 
bewustwording, die zich overigens ook heeft gemanifesteerd in andere 
geprivatiseerde en verzelfstandigde nutsbedrijven zoals de energiesector, 
is voor NedTrain aanleiding geweest een integraal verbeterprogramma 
te starten. Financiële prestaties moeten in evenwicht zijn met de 
operationele efficiency en effectiviteit van het primaire proces: 
beschikbaarheid van voldoende, schoon, bedrijfszeker en veilig materieel 
zodat onze klanten hun reis volgens plan kunnen maken.” 

Een uniek bedrijf
De veruit grootste klant van de 3.000 medewerkers van NedTrain is 
NS Reizigers. NS Reizigers heeft 3.000 rijtuigen en locomotieven die 
gemiddeld 30 jaar rondrijden. Met het cyclisch onderhoud is jaarlijks 
zo’n 300 miljoen euro gemoeid, 100 miljoen euro is jaarlijks bestemd 
voor revisie en upgrades halverwege de gebruiksduur (15 jaar) en er 
worden jaarlijks zo’n 100 nieuwe rijtuigen aangeschaft. Dat laatste 
resulteert in een afschrijving van 200 miljoen euro per jaar op het 
materieel. 

Eind 2014 tekenden het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Nederlandse Spoorwegen de 

concessieovereenkomst 2015-2025. Belangrijke boodschap: de kwaliteit van het reizen per trein gaat 

verder omhoog. Ook NedTrain, het onderhoudsbedrijf van NS, neemt hierin haar verantwoordelijk-

heid. In de afgelopen jaren verbeterden de materieelprestaties al door een integrale aanpak met alle 

spelers in de keten. Tegelijkertijd zegt NS-topman Huges: gemiddeld is niet goed genoeg. Het moet 

dus beter. Voor iedere reiziger, iedere dag. Kernvraag: welke rol speelt de analyse van data bij het con-

tinu verbeteren van materieelprestaties.

INTERVIEW EN TEKST Pieter van Daal • FOTOGRAFIE Menno Ringnalda (Ringnalda Fotografie) en NedTrain

Een logische volgende 
stap in NedTrain’s 
dienstverlening

Predictief onderhoud: 



Toen tien jaar geleden, onder druk van publiek en politiek, duidelijk 
werd dat het roer om moest, zijn Van Dongen en zijn collega’s 
gestructureerd aan de slag gegaan om de prestaties van NedTrain te 
verbeteren.

“Was het bij de ‘oude’ Nederlandse Spoorwegen nog gebruikelijk 
om treinen zelf te ontwerpen en de verschillende componenten in 
eigen beheer te ontwikkelen om die vervolgens te laten assembleren, 
tegenwoordig zijn we als NedTrain de linking pin naar de leveranciers 
om de NS belangen met betrekking tot comfort, inzetbaarheid en 
onderhoud te behartigen. Op het snijvlak van product, proces en 
technologie richten we het samenwerkingsmodel in die keten dan ook 
in volgens het Rijnlandse model: constructieve samenwerking met alle 
betrokken partners om tot het optimale eindresultaat te komen”.

Beschikbaarheid materieel is key
Een belangrijke KPI voor NedTrain is het ‘aantal ongeplande 
onttrekkingen’. Dat aantal moet zo laag mogelijk zijn omdat een 
onttrekking grofweg tot drie dagen uitval van het betreffende 
materieel leidt: een dag om locomotief of rijtuig in de juiste werkplaats 
te krijgen, een dag voor de reparatie en dan nog eens een dag om het 
gerepareerde materieel weer op de plaats in het land te krijgen waar 
het volgens de dienstregeling weer moet worden ingezet.

Om dat te realiseren heeft NedTrain de nodige organisatorische 
veranderingen doorgevoerd. Het inrichten van materieelteams 
op locatie is er een voorbeeld van. In die materieelteams brengen 
ingenieurs, productiemanagers en managers techniek alle kennis van 
een materieelserie bijeen en wordt die geïntegreerd met de informatie 
op de werkvloer.

Ook de werkplaatsorganisatie is aangepast: NedTrain heeft de 
afgelopen jaren miljoenen euro’s geïnvesteerd om werkplaatsen 
te moderniseren, te sluiten of te verplaatsen én bouwt nieuwe 

Technische Centra dichtbij vervoersknooppunten. 
Kleinere reparaties voeren monteurs dus dicht bij 
het vervoersproces uit met als resultaat een hogere 
beschikbaarheid van het materieel.
Zie ook: http://www.youtube.com/
watch?v=LAGwPJuwn1w 

De kracht van data
“Naast organisatorische veranderingen zijn we echter ook aan de slag 
gegaan met het optimaliseren van ons onderhoudsconcept”, vervolgt 
Van Dongen. “Tot voor kort werd degradatie- en storingsgedrag 
gevolgd ‘in de achteruitkijkspiegel’. Onderhoudsplannen werden 
relatief traag bijgesteld en geoptimaliseerd. Bij installaties met 
mechanische systemen ligt dat voor de hand, omdat kwaliteitsverlies 
op grond van extrapolatie van data voorspelbaar is. In gevallen 
waar een veelvoud van systemen of installaties in gebruik is, zoals 
vliegtuigen, treinen en compressoren, kunnen uit de grote aantallen 
op basis van statistische analyses, uiteraard ondersteund door IT, 
uitspraken over de onderhoudsbehoefte worden gedaan. 

Moderne installaties met veel mechatronica en digitale 
besturingssystemen beschikken ‘intern’ over zoveel gegevens dat 
met uitlezing ervan informatie over de technische toestand van de 
installatie kan worden opgehaald. Binnen een pilot van 54 treinstellen 
uit een serie van 177 wordt via draadloze communicatie het gedrag 

gemonitord: Real Time Monitoring. ‘Vanaf de wal’ wordt zo de actuele 
onderhoudsbehoefte vastgesteld en kan het werk worden gepland: 
voor de korte termijn gericht servicewerk en voor de langere termijn 
geclusterde beurten op een moment dat het in de productie past. 
Vanuit de controlekamer kunnen reparatie- of onderhoudsadviezen 
worden gegeven voordat een storing optreedt. Het resultaat? Op die 
54 treinstellen is er inmiddels één meer beschikbaar dan voorheen 
oftewel bij vervanging van de serie zouden we met een treinstel 
minder kunnen uitkomen bij eenzelfde inzet in de dienstregeling.

Er kan overigens met sensoren ook gericht gemonitord worden. 
ProRail heeft langs het spoor bij voorbeeld sensoren gemonteerd 
waarmee de asdruk wordt gemeten. Daardoor weet NedTrain exact bij 
welk wiel onder een zojuist gepasseerd treinstel er eventueel sprake is 
van een ‘vierkant’ wiel en bovendien ook nog hoe ernstig dat defect 
dan is. Dat bepaalt met welke urgentie het betreffende treinstel voor 
reparatie uit dienst moet worden genomen. Meten van de asdruk en 
interpreteren van data hebben ertoe geleid dat wij niet meer bang zijn 
voor de herfst en blaadjes op de rails. Aan borreltafels en in sociale 
media is dit gelukkig ook bijna geen topic meer!”

De kracht van beschikbaarheid en interpretatie van met name 
gestructureerde data is voor NedTrain helder en zal alleen maar 
toenemen met de geleidelijke vervanging van de bestaande vloot. 
Maar ook ongestructureerde data krijgen bij NedTrain al aandacht. 
Momenteel loopt er onderzoek of analyse van gestructureerde 
en ongestructureerde data verbanden blootlegt die NedTrain 
ondersteunen de effectiviteit van onderhoud verder te verbeteren.

Samenvatting
Onderhoud schuift van statisch, mechanisch, reactief op verleden, 
logboeken, olie en vette handen en kostenpost naar digitale 
besturingstechnologie, elektronica, proactief gericht op de 
toekomst, flexibel, dynamisch en toegevoegde waarde. Real Time 
Monitoring is daarin de sleutel!

Dynamisch onderhoud op basis van actuele conditiedata vraagt 
echter ook om een flexibele onderhoudslogistiek. IT is onontbeerlijk 
om die actuele conditie te interpreteren en planningen bij te 
werken zonder dat de uitvoerbaarheid (materieelbeschikbaarheid 
en werkplaatscapaciteit) in het geding komt. 

Leo van Dongen
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Ron Tolido ziet 
big data als 

zwarte zwanen

Het boek ‘De Zwarte Zwaan’ (2008) van Nassim Nicholas Taleb stond 120 dagen 
in de top 100. Zwarte zwanen, zo beschrijft Taleb, zijn onvoorspelbaar; ze 

hebben een gigantische impact... en achteraf proberen we ze aannemelijk 
en voorspelbaar te maken. Zwarte Zwanen zijn toevallige gebeurtenissen 

die ons leven bepalen, van bestsellers tot wereldrampen. Harry Potter 
was een Zwarte Zwaan, het internet, 11 september was er een. 

Zwarte Zwanen liggen ten grondslag aan bijna alle belangrijke 
gebeurtenissen in de geschiedenis, politiek, wetenschap, in 

zaken en privé. Maar we zien ze pas achteraf, omdat mensen 
te veel op details letten en te weinig op de algemeenheden. 

We richten ons op wat we al kennen en staan te weinig stil 
bij wat onbekend is, aldus de auteur.

Precies dat is wat er aan de hand is met big data, 
volgens Tolido. “Binnen het bedrijfsleven begint 
het fenomeen sterk te leven. Het spreekt tot de 
verbeelding: we hebben nooit zoveel gegevens tot 
onze beschikking gehad. En gezien de relatief lage 
prijs voor opslag kunnen we al die data gewoon 
opslaan en analyseren. Maar we hebben dit nooit 
eerder meegemaakt. We weten niet goed wat we 
ermee aan moeten. Eigenlijk kunnen we, met het 
Internet of Things in het achterhoofd, spreken van 
een hele zwerm zwarte zwanen.”

Niet filteren
In 2013 verwachtte Gartner dat enterprise data de 

komende vijf jaar met 650 procent groeit. IDC ziet 
een Moore’s Law voor datacreatie: een verdubbeling 

elke anderhalf jaar. In 2011 schiepen we volgens 
IDC 1,8 zettabytes aan informatie. “Die gegevens 

komen overal vandaan”, zegt Tolido. “Niet alleen van 
mensen, maar ook van machines; in toenemende mate 

van sensoren. De overgrote meerderheid behoort tot niet 
gestructureerde data zoals we die tegenkomen op social 

media, blog posts, e-mail, locatiegegevens van mobiele 

Volgens IBM is negentig procent van alle data die tegenwoordig bestaan de afgelopen twee jaar  

gecreëerd (zie Datamation.com). Geen wonder dat Ron Tolido, Europese CTO en Architecture and  

Advisory lead van de global Insights & Data practice bij Capgemini, de omgang met die enorme  

hoeveelheden beschouwt als een zwarte zwaan. Niet eerder vertoond in de  

geschiedenis. Tegelijkertijd biedt het fenomeen enorme kansen voor  

organisaties, en zorgt het voor een renaissance van het IT-beroep.

TEKST Teus Molenaar



Ron Tolido

telefoons, transactiegegevens van elektronische handel, digitale 
foto’s en video’s, om maar wat te noemen. Er zit enorm veel potentie 
in die gegevens.”

Wat je in elk geval niet moet doen, is wat elke dataspecialist al decennia 
doet: het filteren en vooraf structureren van data. Om ze veilig in een 
datawarehouse te kunnen stoppen, om er cubes van te maken, om ze 
geordend in een (relationele) database op te slaan. “Je moet ze niet 
in een database willen stoppen, maar in een ‘data lake’: een meer van 
gegevens, waar je later uit kunt putten wat je nodig hebt - in welke 
verschijningsvorm en met welke technologie dan ook. We weten nu 
nog niet wat we ermee kunnen doen; maar we moeten al wel een 
platform bouwen dat een waardevolle, innovatieve bestemming kan 
geven aan alle data. Je moet geen limiet stellen aan alle data die je 
opslaat; in het eigen datacenter en/of bijvoorbeeld via Hadoop in de 
cloud.”

Moment van verlichting
De dataexplosie is van ongekende omvang. “Er is geen precedent. We 
zullen in de praktijk zelf moeten ervaren wat we met alle gegevens 
kunnen – en mogen – doen. Er komt vast een zeker een moment van 
verlichting. Dat iemand binnen de organisatie een briljant idee krijgt 
om de data een nieuwe, extreem waardevolle bestemming te geven. 
Op dat moment moet je kunnen beschikken over de betreffende 
gegevens. Nu weet je nog niet welke gegevens dat zullen zijn, dus 
moet je alles bewaren.”

Niet zomaar in een vergaarbak gooien, maar een waardig (dwz.: snel, 
veilig en kostenefficiënt) platform bouwen dat op enterprise niveau 
in staat is om snel die gegevens ter beschikking te kunnen stellen. Je 
moet de huidige beperkingen binnen het IT-landschap van de 
organisatie wegnemen.”

Andere organisatie
De IT-organisatie weet niet wat haar overkomt. Aan de ene kant wordt 
zij overstelpt met data. Aan de andere kant ziet de business haar ineens 
weer staan. Op een positieve manier; niet meer die club die van alles 
tegenhoudt of veel te laat met inmiddels achterhaalde oplossingen 
komt, maar de groep mensen die nieuwe wegen bedenkt voor de 
bedrijfsvoering.

Tolido ziet een renaissance van het IT-vak. “Het betekent wel dat IT’ers 
dicht tegen de business aan moeten opereren. Bij wijze van spreken 
naast de marketing manager of verkoopleider moeten gaan zitten. 
Hun taak is het stimuleren van ideeën die big data mogelijk maken. 
Pas later moeten ze gaan invullen hoe dat technisch is waar te maken; 
maar het gaat in eerste instantie om dat moment van verlichting.“

Een opsplitsing van de IT-afdeling in een groep die zorgt voor de 
infrastructuur en een groep van stimulerende IT’ers ziet Tolido niet 
zitten. “Het grijpt toch allemaal in elkaar. SAP blijft de kern van de 
bedrijfsvoering, bijvoorbeeld. Dat moet je niet uit elkaar halen; het vult 
elkaar juist aan.”

Menselijke maat
Overigens wedt SAP – met onder meer zijn HANA-platform – ook vol 
op big data. Recent heeft het bedrijf een aantal applicaties opgeleverd 
die de snelle analyses uitvoeren op data lakes in combinatie met 
gestructureerde data. Bijvoorbeeld voor voorspellend onderhoud, 
transportmanagement en productiebeheer. Als een fabrikant vraag en 
aanbod wereldwijd kent, plus factoren als rentevoet, douanekosten, 
transportkosten, grondstoffenvoorraden, machine-omsteltijden, dan 
kan hij besluiten waar het het voordeligst is om op dat moment iets 
te maken.

Bij dit alles moeten we de menselijke maat niet vergeten, vindt Tolido. 

 

“Je kunt wel alles verzamelen en 

analyseren, maar je moet dat wel 

ethisch doen. Dat is cultuurbepaald, 

maar zorg ervoor dat je klanten en 

partners niet tegen het hoofd stoot.”
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TIPS&TRICKS
Gebruikers hebben vaak behoefte aan ondersteuning bij het optimaal benutten van de mogelijkheden in hun SAP-oplossing. Daarom 

verzorgt een aantal bedrijven, speciaal voor u, handige Tips & Tricks. In deze rubriek publiceren we de korte introductie van iedere tip. 

De uitgebreide versies kunt u meteen downloaden of bekijken op onze website via de button VNSG Magazine. Enkele tips bevatten 

een demonstratiefilmpje. Deze kunt u ook direct downloaden of bekijken op ons Youtube-kanaal ‘VNSG TV.’

SECURITY & CONTROL/GRC 
BI 7.0/7.3 InfoObject autorisatie 
relevant maken 
INTEGRC•Werner van Haelst

Wil men in BI rapportages een dimensie, die gebruikt 

wordt om te analyseren, ook gaan gebruiken om 

data af te schermen, dan kan het zijn dat een nieuw 

infoObject in het data autorisatie concept (ook wel 

analyse autorisaties genaamd) ingevoerd moet 

worden. Het autorisatie-relevant maken van dit infoObject kan invloed 

hebben op het kunnen uitvoeren van bestaande BI rapportages. Het is dan 

ook raadzaam om van te voren een impactanalyse uit te voeren. 

CRM/SRM
Eigen Widgets in CRM
SUPERP•Robbie Veenstra

De WebUI van CRM 7.0 maakt het mogelijk om je 

eigen widgets te maken en deze in je eigen view 

te gebruiken. Dat kan door gebruik te maken van 

bestaande widgets en deze op te nemen in de CRM 

applicatie. Maar als een widget niet bestaat, hoe ga 

je dan te werk? Als voorbeeld nemen we een eigen 

chat widget, waarmee we in deze tip & trick laten zien, wat er zoal bij komt 

kijken. Het is een eenvoudige eerste stap, maar maakt duidelijk, dat het 

niet erg moeilijk is. Doe er uw voordeel mee. 

MOBILE 
Optimaliseer je SAP factuurverwer-
king met de Invoice Approval App 
THE NEXT VIEW•Jan-Willem Goes

We hebben er allemaal mee te maken: een stroom aan 

binnenkomende facturen die allemaal netjes en tijdig 

afgehandeld moeten worden. Het lijkt eenvoudig, 

maar in de dagelijkse praktijk is het vaak lastig om 

dit proces soepel en efficiënt te laten verlopen. Een 

gebruiksvriendelijke goedkeuringsapplicatie kan hierbij helpen. Hiermee 

worden je facturen tijdig en door de juiste personen goedgekeurd. In deze 

tip leggen we uit hoe de Invoice Approval App voor SAP dit proces kan 

versnellen. 

BEHEER 
Maintenance Optimizer: 
Java interim patches meenemen
CTAC•Wilbert Jeuken

SAP brengt voor de Java Software Components 

regelmatig interim patches uit. Deze interim patches 

bevatten correcties die na het uitkomen van de 

Support Package stack (level 0) zijn doorgevoerd. 

Bij het patchen van een Java-stack kan het wenselijk 

zijn om meteen de laatste interim patches mee te nemen, zodat de laatste 

correcties ook worden meegenomen. Het meenemen van deze interim 

patches kan geregeld worden door de Solution Manager Maintenance 

Optimizer, en deze tip laat zien hoe.

WORKFLOW
Wanneer welke workflow inbox? 
AVELON•Sander van der Wijngaart

SAP Workflow taken kunnen op verschillende 

manieren worden aangeboden aan eindgebruikers. 

Eerste keus is in principe de Business Workplace. 

Er zijn echter gebruikersgroepen die zich minder 

comfortabel voelen met de gebruikerservaring van de 

SAP GUI. Voor deze gebruikersgroepen zijn er diverse 

alternatieven: de Universal Worklist via de browser, diverse Fiori apps rondom 

goedkeuringsprocessen en vanaf begin 2015 hebben we de beschikking over 

de nieuwe generieke SAP Fiori app “My Inbox”. Alle alternatieven worden op 

de VNSG site in de lange tekst van deze tip besproken. 

EAM
Klantuitbreidingen in SAP EAM
MAGNUS•Léon van der Hoeven

In deze tip gaan we in op de bepaling van de vestiging 

en/of magazijn van een voorraad artikel, wanneer 

deze als component aan een onderhoudsorder is 

toegevoegd. Naast dat de componenten handmatig 

zijn toegevoegd, kunnen deze afkomstig zijn uit een 

stuklijst of vanuit de taaklijst, waarin de vestiging 

en magazijn is opgenomen. Soms wil men van de voorgestelde vestiging 

en/of magazijn afwijken, omdat er te weinig voorraad is of een magazijn 

dat dichterbij de installatie is. De eigen specifieke bedrijfslogica voor 

de bepaling van de vestiging en/of magazijn kan in de klantuitbreiding 

‘CNEX0027’ toegevoegd worden.
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Samen met u kijken we naar de optimale
oplossing voor uw bedrijf. Bezoek onze 
nieuwe website www.ideo-nl.com

Wilt u direct inzicht in beschikbare capaciteit? 

Verbeter uw service- en 
onderhoudsprocessen in SAP

http://www.ideo-nl.com
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TIPS&TRICKS

TECHNOLOGIE & INTEGRATIE
Grip op uw data
NL FOR BUSINESS•Mark Eijpe

Informatie uit SAP systemen wordt steeds vaker 

ontsloten via verschillende kanalen. Een koppeling 

van uw SAP systeem met BW, CRM, Solution 

Manager of SAP PI, dat is inmiddels gemeengoed. 

Informatie uit de SAP backend inzien of wijzigen 

vanuit een cloud toepassing, een Fiori app of SAP UI5 

website, het is allemaal mogelijk. Maar hoe houdt u controle over uw data 

en zorgt u ervoor dat niet te veel informatie inzichtelijk wordt?

SCM
Productie planning met vaste cycli 
CAPGEMINI•Jan Wouters

Productie planning en detail scheduling is binnen 

de huidige markt een complex proces dat planners 

dagelijks veel tijd kost. Veranderende marktvraag, 

productiecapaciteit of kwaliteitsproblemen kunnen 

aanpassing van het productieschema veroorzaken. 

Een goed en stabiel productieplan als basis van het 

dagelijks plan kan het maken van veranderingen vereenvoudigen. SAP kan 

aan de hand van de verkoopprognose en planning kalenders een productie 

schema maken, waarbij de geplande orders voor productie op de juiste 

weekdag of dag in de maand gemaakt kunnen worden. Hiermee wordt de 

planningsarbeid voor de planner met 50 tot 80% gereduceerd.  

TESTEN
‘Test’ in productie tijdens Go Live 
weekend
PTWEE•Douwe Vermeulen

Testen in productie is als vloeken in de kerk. 

Menig testmanager krijgt alleen al bij het idee 

opstaande nekharen. Argumenten als ‘er is geen 

testomgeving beschikbaar’ of ‘alleen dan weten 

we echt of het werkt’ zijn niet valide. Toch is er een 

belangrijke uitzondering te maken, waarbij het ‘testen’ in productie van 

grote toegevoegde waarde is, en dat is tijdens een Go Live weekend. Het 

gecontroleerd uitvoeren van opgespaard werk in het Go Live weekend is 

een ultieme test, zonder de productie gegevens te frustreren. De lange 

versie van deze tip gaat dieper in op deze bijzondere testsoort.  

SOLUTION MANAGER
Ga snel over naar MAI
HMB•Hans van der Horst

SAP heeft in SAP Solution Manager versie 7.1 

de monitoring volledig nieuw opgezet. Dit heet 

Monitoring Alert Infrastructure. Voorheen was 

de monitoring in SAP Solution Manager opgezet 

conform CCMS. Deze is ook wel bekend onder 

transactie RZ70. 6 Redenen om over te stappen op 

MAI: 1. CCMS monitoring wordt niet verder ontwikkeld. 2. CCMS monitoring 

zal in versie 7.2 niet worden ondersteund. 3. Nieuwe technologie zoals 

HANA of hybrid solutions met Cloud kunnen alleen met MAI gemonitord 

worden. 4. Als je over wilt van reactieve monitoring naar pro-actief werken. 

5. Ondersteuning met dasboards en management rapportages. 6. Betere 

user interface. Dus: overweeg een spoedige overstap naar MAI.

BI
Wat kan je met de SAP HANA 
Geo-spatial features?
INTERDOBS•Jeroen van der A

De SAP HANA SAP HANA Geospatial processing 

feature is geïntroduceerd in SP6 en sindsdien is het 

steeds verder ontwikkeld. Met deze features wordt 

het mogelijk in de database allerlei geografische 

tekeningen op te slaan. Daarnaast kun je query’s 

creëren met een geo filter. (geef me alle bedrijven die binnen het 

vierkant vallen die ik net getekend heb). In de lange tekst zal ik een aantal 

voorbeelden laten zien en daarbij tonen hoe je dit met HANA kunt bereiken.

PROCESINTEGRATIE
BPM Analytics binnen SAP PO
ROJO CONSULTANCY•Floris Rispens

SAP heeft de afgelopen jaren flink ingezet op real-

time E2E process visibility; hier is SAP Operational 

Process Intelligence (OPInt) een erg goed voorbeeld 

van. Wat echter niet veel klanten weten, is dat 

ook binnen SAP Process Orchestration (PO) en 

Composition Environment (CE) het mogelijk is om 

met out-of-the-box dashboards inzicht te krijgen in de statistieken van alle 

BPM processen in runtime.
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Van haar oude archiveringsoplossing was voor Fabory een aantal 
functionaliteiten niet van toepassing. Maar ze had wel elk jaar de 
onderhoudskosten voor het totale pakket. “Er waren vergelijkbare 
oplossingen op de markt, met precies de functionaliteiten die wij nodig 
hebben en dat tegen veel lagere support- en onderhoudskosten”, 
vertelt Freddy Berghmans, manager Competence Centre Applications 
bij Fabory. “We besloten daarom over te stappen op PBS. We hebben 
de expertise van ST-ADDONS gebruikt om ons te helpen bij de 
implementatie van PBS en om de bestaande archiefdata te migreren 
van de oude naar de nieuwe oplossing.”

Betere performance
Voor Fabory waren er in 2001 drie goede redenen om een SAP data-
archiveringsoplossing te implementeren. “Onze database groeide 
voorheen met 60 GB per maand”, vertelt Berghmans. “Daardoor 
liep de performance van onze IT-systemen terug. We wilden de 
performance verbeteren en tegelijk de back-up- en recoverytijd 
verkorten. Bovendien was dit nodig om te kunnen blijven voldoen aan 
wettelijke regelingen voor het bewaren van data in het systeem.” Door 
deze archiveringsmethodiek te implementeren is de performance van 
de IT-systemen verbeterd. Berghmans: “Sinds we archiveren zien we 
dat de groei van onze online database sterk is afgeremd en hebben we 
inmiddels een data-archief van 2,5 TB opgebouwd.”

Bij Fabory weten ze al lang dat goede archivering van data veel voordelen heeft. Data-archivering is 

daar sinds 2001 vast onderdeel van het totale IT-beheerproces. Hierdoor werkt Fabory met een data-

base waarvan de groei onder controle is en dat komt de algemene performance van de IT systemen 

ten goede. Eind vorig jaar implementeerde Fabory met ondersteuning van ST-ADDONS de nieuwste 

PBS archive add-on, een door SAP gecertificeerde oplossing voor SAP data-archivering.

Data 
archivering: 
niet sexy, 
wel heel nuttig!
INTERVIEW Monique van Haeren • TEKST Jos Fluitsma • FOTOGRAFIE Jos Fluitsma
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SAP controleert
Afhankelijk van de groei van het volume van data en het soort document 
archiveert Fabory haar data dagelijks, wekelijks, maandelijks of 
jaarlijks. “We hebben dat automatisch ingeregeld via job scheduling”, 
vertelt Berghmans. “De jaarprocedure voor FI/CO-data doen we 
handmatig vanwege de complexiteit en afhankelijkheden. We 
houden het lopende jaar en de twee jaar daarvoor online beschikbaar. 
We schrijven de data weg naar een ‘write once’ optical medium. Zo 
kunnen we de data nog steeds op een ‘SAP-manier’ benaderen, al is 
dat misschien niet altijd op hetzelfde detailniveau. De gearchiveerde 
data moeten wel altijd opvraagbaar zijn en ter beschikking blijven van 
de business, er mag niets verloren gaan.” Een belangrijke eis die Fabory 
aan de oplossing stelde, was dat die veilig is. “SAP controleert of de 
data van het te archiveren bestand inderdaad op het medium staan. 
De data worden pas na die controle verwijderd uit de online database. 
Data verdwijnen dus nooit naar het archief als ze nog openstaan in 
de proces flow. Een andere eis was dat we archivering op een online 
systeem moeten kunnen uitvoeren.” 

Uitvoerige testen
Een belangrijk onderdeel van het totale implementatieproces van de 
nieuwe PBS-software was het testen hiervan. “We hebben uitvoerig 
getest of alle data goed werden overgezet en of we de data ook 
weer konden terughalen”, vertelt David van Ostaede, die samen met 
collega Louis Verhoeven verantwoordelijk is voor SAP data-archivering 
binnen het Competence Center Applications. “We hebben het oude 
data-archief overgezet naar het nieuwe zonder dat de gebruikers 
dat merkten. Ze moesten die data natuurlijk altijd kunnen blijven 
benaderen. Daarom konden we niet teveel jobs tegelijk opstarten 
omdat dat invloed zou hebben op de performance. ST-ADDONS heeft 
ons erg geholpen om het naadloos te laten verlopen. De hele operatie 
is heel vlot gegaan.”

Eerst goed nadenken
Van Ostaede heeft enkele tips voor ondernemingen die ook met 
archivering aan de slag willen. “Denk vooraf goed na wat je wilt 
archiveren. Je hoeft niet alle data te bewaren. En áls je archiveert, 
kijk dan hoe kritisch de data zijn. Zijn ze niet heel kritisch, archiveer 
ze dan via goedkopere storage-oplossingen. Dan houd je de kosten in 
balans. Berghmans “Bij de start van de implementatie van haar SAP 
data-archiveringsstrategie heeft Fabory goed nagedacht over wat 
te archiveren, hoe te archiveren en hoe vaak we willen archiveren. 
Daarnaast hebben we heel kritisch gekeken welke data we konden 
opschonen.” Zorgen voor goede procedures met een heldere uitleg 
voor de gebruikers hoe archivering werkt, is een andere belangrijke tip 
van Van Ostaede.

Samen met de business
Van Ostaede laat weten dat archivering altijd in samenspraak met 
de business moet gebeuren. “Archivering is een proces waarbij de 
hele organisatie betrokken is en dat om samenwerking vraagt. Bij 
ons verloopt een deel van de archivering geautomatiseerd, maar 
we archiveren ook een deel in overleg met de business. We maken 
daar een stappenplan voor waarbij de business ervoor zorgt dat alle 

Fabory en haar 
SAP-landschap
Technische handelsonderneming Fabory levert bevestigings-
artikelen, gereedschappen, industriële producten en veiligheids-
producten. Vanuit het Fastener Competence Centre helpen 
technische experts de klant bij elk denkbaar bevestigingsvraagstuk. 
De onderneming heeft 100 vestigingen in 10 landen, 120.000 
klanten wereldwijd en 1.300 medewerkers. Fabory is sinds 2011 
onderdeel van W.W. Grainger, de grootste Noord-Amerikaanse 
leverancier van producten voor onderhoud, reparatie en 
bedrijfsvoering.

Fabory is sinds 1999 SAP-gebruiker. Op dit moment gebruikt zij 
de volgende oplossingen:
•  ECC voor de core-processen als sales, logistiek, finance en 

kwaliteit;
•  LES voor het geautomatiseerde Central Warehouse in Tilburg;
•  CRM om een centraal klantbeeld te krijgen voor binnen- en 

buitendienst en om (sales)activiteiten te plannen;
•  Vendor Relations Management voor informatie over (producten 

en kwaliteit van) leveranciers;
•  BW als centrale rapportagetool
•  Solutions Manager voor beheer van het SAP-landschap.

documenten zijn afgesloten die verbonden zijn aan de data die we 
willen archiveren. Niemand vindt archiveren echt leuk, maar het is 
wel belangrijk. Met archiveren kunnen we kosten verlagen en de 
performance verbeteren. Dat wil de business ook, en daar vinden we 
elkaar.” Berghmans: “Archiveren moet een continu proces zijn, een 
normaal onderdeel van het IT-landschap. Ook nu na de implementatie 
van PBS blijven wij niet stilzitten. We gaan ons archief onder de loep 
nemen om te beoordelen welke data we moeten behouden en welke 
we kunnen verwijderen. We zijn voortdurend bezig onze database 
onder controle te houden.” 

“We hebben onze jaarlijkse  

onderhoudskosten voor  

SAP data-archivering met  

tachtig procent kunnen  

terugbrengen”

Freddy Berghmans (links) en David van Ostaede
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DE DAG VOOR MIDDELGROTE BEDRIJVEN
In samenwerking met de VNSG en SAP organiseerde de focusgroep MKB in november de  
Dag voor Middelgrote bedrijven; 22 sessies, 170 deelnemers en een keynote presentatie  
van Bol.com. 

GERMA ZIJLMANS•IT manager Beeztees en secretaris focusgroep MKB 
“Voor mij was de keynote presentatie van Bol.com herkenbaar, omdat 
ze als bedrijf klein begonnen zijn. Daarnaast wordt het persoonlijk 
maken van de beleving voor de klant steeds belangrijker, ook voor 
ons MKB-bedrijven. Zelf heb ik mijn steentje bij kunnen dragen in de 
interactieve sessie over Cloud. Beeztees heeft als MKB-bedrijf voor haar 
kantoorautomatisering gekozen voor Google Apps for Work. Tijdens 
deze interactieve sessie heb ik hierover mijn kennis en ervaring kunnen 
delen. Al met al kijk ik terug op een gevarieerd programma met veel 
afwisseling en gelegenheid tot netwerken!”

MATTHI ESMAN•Biohorma

“In een dag heel veel dingen horen en heel veel dingen zien en mensen 
spreken. Vooral mensen spreken is belangrijk, zodat je ervaringen kunt 
uitwisselen met andere mensen; waar lopen jullie tegen aan en hoe 
lossen jullie het op?” “Wij zijn lid van de VNSG als MKB-bedrijf. Je zit 
vaak met bepaalde vragen die je als eenling moeilijk beantwoord krijgt, 
zeker met zo’n groot pakket als SAP. En dan is de VNSG een prachtig mooi 
medium om samen vuist te kunnen maken.”

   JOS RUTTEN EN BERT-JAN VAN DE BURG•Van Houtum B.V.

   “Wij hebben gekeken naar SAP Fiori voor van Houtum; Wat zijn de 
mogelijkheden en wat zijn de kosten? Er zijn veel raakvlakken met  
wat wij kunnen gebruiken, maar als MKB-bedrijf moeten wij naar de  
kosten kijken.” 

WIEWasWAAR.
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Wat waren voor de deelnemers de 
hoogtepunten tijdens deze dag?

Bekijk het  
filmpje >>.

De VNSG organiseert verschillende evenementen waar leden elkaar ontmoeten en in gesprek gaan. Maar ben jij ook zo 

benieuwd naar wat anderen bezoekers van de dag vinden? In de rubriek ‘Wie Was Waar’ zijn leden op een VNSG evenement 

aan het woord over hun ervaringen.

ARJEN DE RUITER•Bol.com

https://www.youtube.com/watch?v=sf_6tAu2VDc
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WIEWasWAAR.

VNSG THEMADAG PERSONEEL
Op 13 november was de VNSG Themadag Personeel met als thema ‘De bomen en het bos’. 
Vele mensen hebben gevraagd wat de relatie is tussen het thema en HR ICT projecten. Een 
boom maakt nog geen bos en een boomsoort geeft geen stabiel bos. Het is de diversiteit 
van bomen, planten en dieren die een bos gezond maken. Bij te veel van een soort, zal het 
ecologisch systeem uit balans raken. 

LENI DEN ENGELSE•Manager HR ASML en voorzitter focusgroep Personeel

Dit geldt ook voor HR. Alleen een goede SA/PA administratie maakt HR 
geen goede HR afdeling. Hier hoort een diversiteit aan HR instrumenten 
bij, zoals een goede Learning omgeving, Performance en Talent 
management. Alleen het hebben van deze instrumenten is niet voldoende. 
De gebruikers, leidinggevende en HR specialisten hebben een belangrijke 
rol bij het goed functioneren van de instrumenten. Dit is de inspiratie 
geweest van deze dag.”

LEONIEK KNOOK•ASR Vastgoed

“Je ziet hier vandaag met name de ontwikkelingen naar de Cloud. Daar 
ben ik heel nieuwsgierig naar. Naar de ontwikkelingen en hoe ver deze 
allemaal al zijn.” 

 ANDERE BEZOEKERS AAN HET WOORD:
   “Je ziet waar marktpartijen mee bezig zijn en om even van collega’s 

te horen hoe zij met SAP in hun organisatie bezig zijn. In die zin ook 
inspirerend.” 

  “Ik ben erg geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen, zoals SuccessFactors 
maar ook FieldGlass. Wat zijn dat nou voor producten en waarom heeft 
SAP dat overgenomen?”
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VNSG THEMAMIDDAG OPERATIONAL EXCELLENCE
De VNSG organiseerde samen met Every Angle & de focusgroep Supply Chain 
Management (SCM) op donderdag 27 november een interessante themamiddag over 
‘Operational Excellence’. Voor veel bedrijven is er een continue druk om processen verder 
te optimaliseren, om bedrijfsprestaties te verbeteren en kosten te reduceren. Deze 
“Operational Excellence” vereist een optimaal samenspel tussen mensen,  
processen en systemen.

PAUL-CEES•Asics Europe

“Ik ben bij de sessie geweest die ging over de master data in 
transactionele data. De data is geanalyseerd door een zeer enthousiaste 
eindgebruiker met de tool van Every Angle. Zeer nuttig!”

Wat waren voor de deelnemers de 
hoogtepunten tijdens deze VNSG 
Themadag Personeel?

Bekijk het  
filmpje >>.

https://www.youtube.com/watch?v=54q8vqORqUU


WIEWasWAAR.
AMBASSADEURS VNSG OP BEZOEK IN WALLDORF
Op 4 en 5 november kleurde het SAP-gebouw in Walldorf enigszins oranje: we waren 
daar met een delegatie van ruim 40 focusgroepbestuursleden op bezoek om te 
worden bijgepraat over de laatste algemene ontwikkelingen op SAP-gebied èn op het 
aandachtsgebied van de betreffende focusgroepen. En we waren niet alleen, want we 
hadden ook nog 15 van onze Zweedse vrienden uitgenodigd!

ROB KANDOU•EH&S consultant Rijksoverheid en voorzitter focusgroep EH&S

Ik was erbij in de functie van voorzitter van de EH&S-focusgroep. Naast 
plenaire sessies was er ook gelegenheid voor één op één sessies met SAP-
experts op je eigen focusgebied. Vooraf hadden wij onze vragen opgesteld 
en de SAP-expert legde op uitsteekende wijze een relatie van onze vragen 
naar de huidige ontwikkelingen. Kortom een unieke gelegenheid die een 
zeer waardevolle betekenis had. Ik heb ook genoten van de organisatie 
door de VNSG, de busreis, de verzorging gedurende de dag door SAP, het 
hotel en het gezamenlijk diner met onze Zweedse collega’s.” 

ARNOUT SALOMÉ•Senior consultant bij Probity en secretaris focusgroep Utilities
“Fantastisch om de Head of Product Management & Development Utilities 
te spreken over de nieuwste SAP ontwikkelingen en roadmap. We hebben 
veel informatie gekregen om te verspreiden onder onze focusgroep leden”

DESIGN THINKING MET STUDENTEN
Op 28 november verzamelden 25 studenten van Fontys Hogeschool Eindhoven en 
Hogeschool van Amsterdam zich in het SAP-gebouw. De VNSG organiseerde een Design 
Thinking sessie speciaal voor studenten in samenwerking met SAP en de hogescholen. Een 
creatieve en geslaagde middag! Design Thinking gaat over de manier van denken. Het is 
een aanpak om problemen op een frisse manier te formuleren met originele oplossingen. Er 
zijn vele definities voor, maar hoe je het ook noemt, het helpt de creativiteit van mensen en 
organisaties te vergroten.

FRANK AARTS•Student Fontys Eindhoven

“Out of te box denken, dat zijn wij niet gewend op onze opleiding!”

LISETTE VAN DAM•Student Hogeschool van Amsterdam

“Ik ben lid geworden van de VNSG, omdat ik op deze manier op de 
hoogte gehouden wordt over de ontwikkelingen op SAP-gebied. Daarnaast 
worden wij als studenten actief bij de vereniging betrokken. Je hoort er 
echt bij. De Design Thinking sessie vond ik erg leerzaam, je kunt hier echt 
creatief denken”.

 JOEP LAMMERS•Student Fontys Eindhoven

“Tijdens de Design Thinking sessie ben je met andere dingen bezig dan 
op school. Je bent namelijk veel meer praktijkgericht bezig.”
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Kunnen woningcorporaties terug naar hun kerntaken zonder in te 

boeten op rendement? Ja. Het is zelfs mogelijk het fi nanciële en 

maatschappelijke rendement te verhogen. De oplossing heeft u al 

in huis. Want door de mogelijkheden van SAP optimaal te benutten, 

geeft u krachtig invulling aan de eisen die huurders, gemeenten, 

toezichthouders en de politiek aan u stellen. Ctac is deskundig 

adviesgever, betrokken gesprekspartner en de grootste ICT Solution 

Provider voor woningcorporaties. Meer weten? Neem contact op met 

Guido Ooteman, tel. 088 445 2494. Of ga naar onze site voor het verslag 

van de ronde tafel die we organiseerden rondom dit thema. 

Ronde tafel gemist? Vraag een gesprek aan met moderator Jan Veuger 

en ontvang zijn boek ‘Barometer Maatschappelijk Vastgoed’.

www.ctac.nl/real-estate

HOE BOEKEN WONING-
CORPORATIES MEER 
FINANCIEEL EN MAAT-
SCHAPPELIJK RENDEMENT? 

CTA15-0010_VNSG_woco_v2   1 29-01-15   13:17

http://www.ctac.nl/real-estate


Presentatie van Data

SAP heeft in het verleden altijd een goede focus gehad op het optimaal 
ondersteunen van de bedrijfsprocessen. Neem een proces, een variant 
of werkwijze en het is af te beelden binnen de bedrijfssoftware van SAP. 
De afgelopen 40 jaar heeft de focus met name gelegen op de rijkheid 
en robuustheid van deze informatievoorziening. De presentatie heeft 
hierbij niet altijd bovenaan het prioriteitenlijstje gestaan. Iedereen 
herkent (of herkende) een SAP systeem aan lelijke (Oost-Duitse) blauw-
grijze schermen. Maar hiermee heeft SAP voorgoed afgerekend.

Fiori
In alle presentaties lijkt Fiori de boventoon te voeren. In deze 
front-end presentatie lijkt SAP het compromis gevonden te hebben 
tussen eenvoud en veelzijdigheid. De app-achtige presentatie brengt 
de eenvoud van enkelvoudige functies achter klikbare icoontjes. 
De functionele rijkheid openbaart zich wanner je op de getoonde 
informatie doorklikt en zo soepel door allerlei achterliggende 
functionaliteiten loopt. Actuele KPI informatie van de achterliggende 
functionaliteit kan op de toegangstegeltjes in het overzichtsscherm 
worden getoond.

Screen Personas
De bestaande schermen kunnen een stuk gebruiksvriendelijker 
worden gemaakt door de toepassing van SAP Screen Personas. Hierbij 
wordt als het ware een laag over het bestaande scherm gelegd. In deze 
laag kan het bestaande scherm aangepast worden door bijvoorbeeld 

(onnodige) velden weg te laten, waarden vooraf in te vullen of de 
gehele lay-out en kleur aan te passen. Vooral de minder frequente SAP 
gebruikers kunnen veel baat hebben bij deze vereenvoudiging.

NetWeaver Business Client
De “heavy-duty” SAP gebruiker is eigenlijk nooit heel ontevreden 
geweest over de SAP GUI. Toch heeft SAP deze een aantal jaren geleden 
doorontwikkeld tot de NetWeaver Business Client (NWBC). Naast wat 
kleine cosmetische aanpassingen zit de grootste winst in het gebruik 
van side-panels. Deze tonen direct allerlei gedetailleerde informatie 
over het, in het hoofdscherm, actieve informatieobject. Daarnaast is de 
NWBC de plek waar allerlei bestaande en nieuwe presentatietechnieken 
kunnen worden toegepast, zoals dynpro transacties, web dynpro ABAP 
applicaties, web content en SAP UI5 applicaties.

OpenUI5
Dit is een open-source JavaScript library voor het bouwen van web 
applicaties. Deze bibliotheek is gecreëerd en wordt onderhouden door 
SAP. OpenUI5 stelt je in staat om enterprise-ready web applicaties 
te bouwen die zich automatisch aanpassen aan het device waarop 
ze draaien. Dit soort applicaties kunnen zo’n beetje in elke browser 
draaien op elk device. Het is gebaseerd op JavaScript, gebruikt 
het JQuery fundament en conformeert zich aan web standaarden. 
Hierdoor wordt de ontwikkeling van client-based HTML5 applicaties 
een stuk eenvoudiger. SAP heeft deze ontwikkeling aan de community 
vrijgegeven. Onder het motto “Delen is ontvangen” hoopt SAP met 
deze donatie een grotere gebruikerscommunity van deze technologie 
terug te zien.

Strategie
En dit is nog maar een bloemlezing van de meest opzienbarende 
ontwikkelingen. Voor alle nieuwe functionaliteit is het duidelijk dat 
Fiori de voorkeur heeft. Daarnaast zijn de belangrijkste processen 
reeds “Fiori-enabled”. En deze selectie wordt steeds uitgebreider. 
Bestaande functies welke niet “Fiori-proof” zijn (of op korte termijn 
worden), kunnen met SAP Screen Personas worden voorzien van een 
modern jasje. SAP heeft duidelijk ingezet op usability en simplificatie. 
Indrukwekkend was het om te zien hoe tijdens de keynote presentatie 
ter plekke binnen 10 minuten een volledig werkende Fiori app in elkaar 
werd gezet. Wellicht is dit nog niet de dagelijkse praktijk maar het 
geeft duidelijk aan waar SAP’s front-end strategie naartoe leidt. 

Data is op zichzelf niets meer dan een hoeveelheid ongestructureerde gegevens. Door deze gegevens 

te interpreteren en in een context te plaatsen wordt het informatie. De waarde hiervan is echter sterk 

afhankelijk van de wijze waarop we deze informatie consumeren. Tijdens de SAP TechEd && d-code 

2014 in Berlijn toonde SAP de roadmap en mogelijkheden waarop informatie aan de gebruiker wordt 

gepresenteerd.

TEKST Léon van den Bogaert
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