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Risicogestuurd baggeren

“ Door de applicatie hebben we meer inzicht

in de onderhoudsstaat van de hoofdvaarwegen.”
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Waterschap
Noorderzijlvest brengt
met applicatie
baggerrisico’s in beeld
Waterschap Noorderzijlvest zorgt
voor het beheer van zo’n 2550
kilometer aan watergangen waarvan
circa 350 km aan kanalen en
vaarwegen in het noorden van
Nederland. Een flinke klus want deze
watergangen moeten niet alleen
diep en breed genoeg blijven, maar
moeten ook worden schoongemaakt.

Baggeren!kanalen!en!
vaarwegen
Een deel van de beheerwerkzaamheden bestaat uit het baggeren
van deze hoofdafvoer. Hiervan wordt
per jaar zo’n 15 kilometer gebaggerd.
Daarbij maakt het waterschap
gebruik van SingleBeam-data die
de afstand vanaf de bovenkant van
de baggerspecie tot de waterspiegel
meet. Alles ten opzichte van NAP.

“Met behulp van deze data maken
we een meerjarenbaggerplan, waarin
staat waar en wanneer er gebaggerd
moet gaan worden. Voorheen werd
deze data handmatig bewerkt, maar
dit gaf teveel onduidelijkheid over
de aanwas van de baggerspecie
op watergangniveau, waardoor er
soms discussie ontstond waar wel
of niet gebaggerd moest worden”,
aldus Jan Willem de Boer, planner
watersystemen waterveiligheid
Noorderzijlvest.

Bouw!applicatie
Hoewel het waterschap over veel
data en kennis beschikt, is met name
de capaciteit soms ontoereikend
om deze data om te zetten naar
Vervolg pagina 18 >
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nuttige informatie waarmee de
baggerplanning kan worden
opgeleverd. Om meer inzicht te
hebben in de onderhoudsstaat van
deze hoofdafvoer schakelt het
waterschap begin 2019 Ordina in
die veel ervaring heeft met
datagedreven werken en GEO-ICT.
In samenwerking met het waterschap
bouwt Ordina een applicatie die
de baggerrisico’s in beeld brengt
en de knelpunten visualiseert
binnen het areaal.

Scrumteam
Het scrumteam is samengesteld
uit professionals van Ordina en het
waterschap. Dit resulteert in een
vruchtbare samenwerking, waarbij
Ordina de technische kennis levert
en het waterschap de domeinkennis.
De berekeningen worden gedaan in
het FME-platform, een omgeving
die uiteenlopende dataformaten
ondersteunt en waarmee onder
meer conversies zijn uit te voeren.
De visualisatie van de knelpunten
vindt plaats in Geoweb.

is de aanwas van slib, aldus De Boer.
“Als waterschap beschikken we over
datasets met SingleBeam-metingen
(om de vijf jaar) van alle kanalen
en vaarwegen. Tevens hebben we
recente dwarsprofielen van de
watergangen. Deze data dient als
input om slibvolumes, slibaanwas en
de vaardiepte te berekenen.”

Risico-gestuurd!baggeren
Met de opgeleverde applicatie kan
het waterschap Noorderzijlvest
risico-gestuurd baggeren en zo
de burgers en bedrijven in het
gebied beter bedienen op het
gebied van de wateraanvoer en
-afvoer en de bevaarbaarheid. De
applicatie voorspelt waar er op welke
momenten risico’s ontstaan en
visualiseert dit per jaar. Binnen
het waterschap ziet men het nut
van de applicatie in, want deze
kan gebruikt worden door onder
meer de planner van de baggerwerkzaamheden, projectleiders,
ecologen, peilbeheerders en
hydrologen. <

Aanwas!van!slib
Een belangrijke maatgever bij het
bepalen van de aan- en afvoer van
water, vaardiepte en waterkwaliteit

Jan Willem de Boer >
Planner watersystemen waterveiligheid
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Online boeien en palen boeken

“ Met dit nieuwe systeem boek je

een ligplaats binnen enkele minuten.”
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Ordina realiseert nieuw online
boekingssysteem voor Ro!erdamse haven
Schepen die een haven aandoen
willen zo min mogelijk tijd verspillen,
want iedere dag dat een schip stil ligt
kost geld. Met de realisatie van KING
3.0, het nieuwe boekingssysteem
voor boeien en palen, kunnen
agentschappen eenvoudig online een
gegarandeerde ligplaats boeken voor
zeeschepen tot 400 meter.

#$!ligplaatsen
Verspreid over meerdere locaties
heeft de haven van Rotterdam,
vanaf de Maasvlakte tot aan
Dordrecht, 29 ligplaatsen met boeien
en palen in het water. Schepen
liggen hierdoor stevig en veilig
verankerd. Het overslaan van lading,
bunkeren, reparaties uitvoeren en

schoonmaken; al die werkzaamheden
kunnen op het water aan de
boeien en palen worden gedaan.
Agentschappen regelen in opdracht
van de rederij of de ladingeigenaren
eenvoudig een ligplaats voor zo’n
schip.

Telefoontjes
Een team van Ordina Clockwork
heeft, in samenwerking met
Havenbedrijf Rotterdam, het
boekingsysteem opgeleverd dat
in september 2019 live is gegaan.
Volgens Amanda de Bruine, product
Vervolg pagina 21 >
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owner en business manager STS
Operations Industry & Bulk Cargo,
werkt het systeem vanaf de lancering
uitstekend. “Het grote voordeel van
het nieuwe boekingssysteem is dat
agentschappen niet meer te hoeven
te bellen met het Havenbedrijf om
een plek te reserveren. In de oude
situatie kon je alleen reserveren en
kwam je op een wachtlijst te staan
en wist je nooit zeker of je een plek
kon krijgen. Dit betekende dat er per
dag minimaal honderd telefoontjes
werden gepleegd. Nu met het
nieuwe systeem weet de agent direct
waar hij aan toe is en heb je een
gegarandeerde plek als je boekt. De
agent hoeft in het systeem alleen
datum van aankomst, verblijfsduur,
naam en lengte van het schip in te
voeren en ziet direct een overzicht
van de beschikbare boeien en palen.”

Planning!efficiënter
KING 3.0 biedt nog een ander
voordeel volgens Amanda de Bruine.
“De planning is veel efficiënter. In de
oude situatie kon een agent niet zelf
boeken waardoor er wachtrijen van
schepen konden ontstaan. Ook moest
de planning voortdurend in de gaten
worden gehouden of de schepen
op tijd vertrokken. Met wat slimme

aanpassingen in de gebruikersregels
en met het invoeren van dit nieuwe
systeem is dat verleden tijd. We
zien zelfs dat de verblijftijd van een
schip is verkort en dat de agenten
onderling ook meer samenwerken.
Zo creëert het Havenbedrijf meer
capaciteit en draait het nieuwe
boekingssysteem bij aan een slimme
haven.”

Verantwoordelijkheid
Bij het ontwerp van het systeem
hebben de developers van Ordina
Clockwork intensief samengewerkt
met het Havenbedrijf. Amanda
de Bruine: “Clockwork heeft een
belangrijke rol gespeeld vanaf
het designidee en het bouwen tot
uiteindelijke de oplevering van het
tastbare product. Het leuke aan
het team was dat ze ook de volle
verantwoordelijkheid namen voor
het product en per se alles goed
wilden hebben. Dat resulteerde in
mooie ideeën en veel creativiteit.”<

Amanda de Bruine >
Product owner en business manager
STS Operations Industry & Bulk Cargo

22

Jaarverslag 2019 – Klantcases

Tijdelijk Security Filter Schiphol
in gebruik genomen
Ordina-projectmanager Leandra Boudewijn
klaart klus voor realisatie van acht securitylanes

“ Bouwen op Schiphol is bouwen op een postzegel.

Je moet met allerlei stakeholders rekening houden.”
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Strakke deadline voor oplevering securityfilter
Securitylanes uitgerust met de nieuwste IT-technologie

Het aantal passagiers dat van
luchthaven Schiphol gebruikmaakt,
blijft groeien. Om de capaciteit te
vergroten, wordt momenteel Vertrek
en Lounge 1 vernieuwd en uitgebreid.
Een ambitieus project aldus Dennis
Stout, werkzaam bij Schiphol
en de opdrachtgever voor de
herinrichting van Vertrek en Lounge
1. “Het gaat om een ingrijpende
verbouwing. De omgeving bestaat

uit Vertrek 1 (waar je incheckt en
door de security gaat) en Lounge
1 met het daarbij behorende
winkelgebied. Stap voor stap
verbouwen we gebieden, met onder
meer een nieuwe tussenverdieping
(mezzanine), een lounge en een
panoramaterras, waarbij er onder
meer nieuwe roltrappen en liften zijn
gerealiseerd.”

Bouw!Tijdelijk!Security!Filter
Om de verbouwing van Vertrek en
Lounge 1 soepel te laten verlopen,
is er een Tijdelijk Security Filter
gebouwd. “Toen we hiermee
begonnen was het gewoon een
parkeerplaats. In een jaar tijd is er een
volledig nieuw gebouw neergezet met
een oppervlakte van 1500 vierkante
meter, waarbij het securityfilter
ruimte biedt aan acht securitylanes

met de nieuwste IT-technologie. Het
securityfilter is oktober vorig jaar in
gebruik genomen en zorgt ervoor
dat de securitycapaciteit tijdens de
verbouwing in orde blijft”, aldus
Dennis Stout.
Vervolg pagina 24 >
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Acht!security!lanes
Als projectmanager ICT was
Leandra Boudewijn van Ordina
verantwoordelijk voor de inrichting
van de binnenruimte van het Tijdelijk
Security Filter. “Dan heb je het niet
alleen over de acht securitylanes,
met onder meer de X-ray-machines,
bottle analyzers en security scanners,
maar ook over toegangsbeheer met
paslezers, de schermen, camera’s,
boardingpas controlepoortjes, wifi en
portofonie.”
Een flinke uitdaging, helemaal
omdat dit alles in zeven weken moest
gebeuren met een strakke deadline
van 1 oktober 2019. Samen met
een team van tien professionals en
meerdere leveranciers heeft Leandra
de klus geklaard. “Ja, dat was wel
even aanpoten. Gelukkig had ik een
geweldig team tot mijn beschikking
met allemaal specialisten die
wisten wat er van ze verlangd werd.
Iedereen had hart voor de zaak, met
allemaal hetzelfde doel voor ogen; 1
oktober moest het Tijdelijk Security
Filter open, koste wat het kost, dus
dat was gaan en knallen. Uitloop
was geen optie in verband met de
herfstvakantie.”
Af en toe was het best even spannend
aldus Leandra. “We hadden zes
weken voor de installatie van de
securitylanes. Die installatie ging

prima, maar vervolgens moet je ze
testen en toen kregen we ze niet
goed aan de praat. Gelukkig ging
de installatie van de boardingpass
controlepoortjes van een leien dakje,
waardoor we extra tijd hadden om de
securitylanes werkend te krijgen. Op
het eind was er dus wel wat stress,
maar het is allemaal gelukt.”

Can!do-mentaliteit
Terugkijkend is Dennis Stout
tevreden over de manier hoe de
realisatie van het Tijdelijk Security
Filter is verlopen. “Dit was toch wel
een bijzonder project. Bouwen op
Schiphol is bouwen op een postzegel.
Je moet met allerlei stakeholders
rekening houden. Ook moest de
verbouwing en inrichting van het
securityfilter onder veel tijdsdruk
gebeuren. Dat maakt het complex. Ik
heb een ‘can do’-mentaliteit geproefd
bij alle betrokkenen. Iedereen
was doordrongen van het grotere
belang en bleef niet in zijn of haar
deelproject zitten. Soms moet je als
professional belangen afwegen die
niet direct in je eigen voordeel zijn
en staat het belang van Schiphol
en de passagier voorop. Er is goed
werk geleverd, dat blijkt ook uit de
klanttevredenheid. De passagiers
hebben niet alleen weinig gemerkt
van de verbouwing, maar zijn ook erg
tevreden over het securityfilter.” <

< Dennis Stout
Opdrachtgever herinrichting Vertrek en Lounge 1
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Fraudedetectie in eigen hand
Ordina helpt banksystemen beveiligen

“ Dat hebben we niet eerder meegemaakt:
dat een team zo snel up en running was.”
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Ordina’s ‘Credit Guards’
ondersteunen Rabobank
High performance team loopt
drie maanden voor op planning
Alert&!snel!en!zorgvuldig
Met creditcardfraude zijn grote
bedragen gemoeid. Niet voor niets
investeren criminelen telkens weer
in nieuwe manieren om bestaande
beveiligingsmaatregelen te omzeilen.
Zo lukt het ze om financiële
instellingen in de digitale wereld van
vandaag de dag te snel af te zijn. Het
is voor banken dan ook van groot
belang om hun klanten en zichzelf

goed te beschermen tegen dit soort
criminele activiteiten. Alertheid,
snelheid en zorgvuldigheid zijn
daarbij geboden, vindt de Rabobank.
De bank had de administratie van
haar creditcards uitbesteed aan een
externe partij. Op het in huis halen
van die administratie in 2020, moest
dit jaar ook de fraudedetectie van
de bank worden voorbereid. Ordina
ondersteunt daarbij.

Multidisciplinair!team
Ordina introduceerde een High
performance team, een vijfkoppig
multidisciplinair team, dat al snel
bekend stond als de ‘Credit Guards’
van de bank. Opdrachtgever Cor
Henzen, deliverymanager binnen
Compliance IT, was meteen onder de
indruk van het team. “Eind januari
Vervolg pagina 27 >
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2019 vroegen wij Ordina om dit te
gaan doen, begin maart stond er een
volledig voorbereid team op de stoep.
Nooit eerder heb ik meegemaakt
dat een team zo snel up en running
was.” De IT’ers van Ordina verrijkten
de creditcard transactieketen met
het RiskShield-pakket van Inform.
De algoritmes van dit pakket geven
de fraude-analisten van de bank
automatisch een signaal wanneer een
transactie afwijkt van het normale
patroon. Daarmee kunnen deze
specialisten dan direct ingrijpen.

Flexibel!aanpassen
“Dit gebeurt as we speak met
minimale vertraging en luistert
allemaal nauw”, aldus Cor Henzen.
“Het gewone betalingsverkeer is
al secondewerk, bij creditcards
zit er wat meer tijd tussen, maar
daar zijn de systemen royaal op
berekend. En we kunnen het
allemaal flexibel aanpassen aan
eventuele veranderingen in de
fraudepatronen.” De nieuwe
fraudedetectie werkt nu overigens al
voor een selecte groep family

and friend-kaarthouders. Eind
januari 2020 moet de administratie
van de eerste tienduizend Rabobankcreditcards overgaan, in februari en
maart volgt dan de rest.

Vooroplopen
Cor Henzen erkent dat dit is een
groot project en een belangrijke
verandering voor de bank is. “Maar
Ordina heeft het waargemaakt en we
lopen hiermee zeker voorop.”
De Rabobank werkt voor de bulk van
haar IT gewoonlijk samen met vier
grote Indiase preferred suppliers,
maar voor deze klus koos de bank
een partij dichter bij huis. Die
samenwerking bevalt uitstekend,
zegt Cor Henzen. “Naar aanleiding
hiervan werken er nu inmiddels zes
High performance teams van Ordina
op spoedklussen binnen de bank. Dit
smaakt dus naar meer.” <

Cor Henzen >
Deliverymanager binnen Compliance IT
Rabobank
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Via één muisklik naar
een nieuwe Volkswagen
Alles kan digitaal, waarom dan geen auto?

“ Een nieuwe generatie doet alles met digitale tools.
Daar willen we goed mee communiceren.”

29

Jaarverslag 2019 – Klantcases

Een auto kopen vanachter je beeldscherm
'(()!Online
Autobedrijf D’Ieteren vroeg Ordina
België de autoverkoop via het web
te versoepelen en versnellen. Voor
Volkswagen beschikte het bedrijf al
wel over een digitaal platform, maar
dat was aan een upgrade toe en nu
gingen de wensen verder. Klanten
moesten hun auto volledig online
kunnen kopen.

De importeur verkoopt via een
omvangrijk garagenetwerk een groot
aantal automerken, zoals Audi,
Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini,
Bugatti, Porsche en Volkswagen.
Volgens Philippe Vandersteen,
directeur Brand management
& marketing bij D’Ieteren, is die
volledige digitalisering een logische
ambitie: “Een nieuwe generatie
doet alles met digitale tools. Daar

willen we als bedrijf goed mee
communiceren.”

Kiezen&!kopen!en!financieren
Ordina bouwde voor D’Ieteren
een nieuw en aantrekkelijk online
platform en bekeek ook het gehele
verkoopproces vanuit die optiek.
Diverse scenario’s en designs zijn
uitvoerig besproken en aan de
hand van user testen geëvalueerd

voordat er aan het echte coderen
werd begonnen. Daarna gingen de
software developers van Ordina
aan het werk om uiteenlopende
back-end-systemen via Application
Programming Interfaces (API’s) te
koppelen naar één klantvriendelijk
portaal.

Vervolg pagina 30 >
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Vandersteen. “Dat leidde al snel
tot vijftig procent meer bezoekers.
Die kunnen nu online hun auto
kiezen, de bestelbon tekenen en de
financiering in orde maken. Onze
garages profiteren mee, want die zijn
allemaal aangesloten op het nieuwe
digitale platform. Met dit online
platform zijn we de verandering
voor en bouwen we aan een digitale
toekomst.”
Nu het platform met Volkswagen
zo’n succes is, zijn Audi, Seat en
Skoda aan de beurt. Over Ordina is
Vandersteen dan ook positief: “Het
zorgvuldig testen met cliënten,
het kunnen halen van een strakke
deadline, dat is Ordina helemaal toe
te vertrouwen!”<

Philippe Vandersteen van D’Ieteren >
Brand management & marketing
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Nelson Labs werkt efficiënter en
compliant dankzij expertise Ordina
Van blisters voor geneesmiddelen tot infusen en inhalatoren

“ Compliance zit ingebakken in alles wat we doen.”
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Ordina optimaliseert validatieprocessen
van Nelson Labs
Van blisters voor geneesmiddelen
tot infusen en inhalatoren: elk
product dat in aanraking komt
met geneesmiddelen moet worden
getest op de aanwezigheid van
chemische stoffen. Nelson Labs
Europe in Leuven is marktleider
in het onderzoek naar dit soort
stoffen, ‘extractables’ en ‘leachables’
genoemd. Dat onderzoek gebeurt in
streng gereguleerde omgevingen.
Maar ook alle computersystemen
en software die Nelson Labs Europe
gebruikt, moeten gevalideerd zijn en
de data die die systemen genereren,
moeten correct worden bewaard.

Natasja Bastiaens van Ordina
helpt Nelson Labs bij quality en
compliance: “Nelson Labs moet aan
ontzettend veel regels, wetgevingen
en normen voldoen. ‘21 CFR Part
11’ van de FDA, bijvoorbeeld,
bepaalt hoe ze met elektronische
gegevens moeten omgaan. Ze
moeten ook voldoen aan good
manufacturing en good laboratory
practices, wat betekent dat ze regels
moeten naleven rond de veiligheid
van farmaproducten en hun
verpakking, testen moeten uitvoeren,
computersystemen en instrumenten
moeten valideren en kalibraties

moeten uitvoeren in laboratoria”, legt
ze uit. “Nelson Labs Europe riep onze
hulp in om hun validatieprocessen te
optimaliseren.”

Van!assessment!tot!en!met!
opleiding
Na een gesprek met het interne QAteam en het management besloot
Natasja een assessmenttraject op te
starten om de hiaten in de bestaande
aanpak te identificeren. Op basis
van de resultaten deed ze een aantal
verbetervoorstellen die ze in nauw
overleg met Nelson Labs Europe
prioriteerde.

Het Ordina Q&C-team is ondertussen
een vaste waarde geworden in
de gebouwen van Nelson Labs
Europe. Natasja begeleidt, coacht
en geeft opleidingen. Ze krijgt
daarbij volop ondersteuning van
het hoger management, wat volgens
haar een must is: “Elke maand
zitten we samen om de status en
alle komende acties te bespreken
en het topmanagement helpt ons
om de hele onderneming mee te
krijgen in dit proces. Niet enkel het
interne QA-team maar iedereen
bij Nelson Labs moet weten
welke processen en (computer)
Vervolg pagina 33 >
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systemen aan welke regelgeving en
standaarden moeten voldoen en
waarom. Daarom voorzien we niet
alleen in awareness en opleidingen
voor het QA-team maar ook voor
iedereen binnen Nelson Labs. Zo
sijpelt de bewustwording stap voor
stap binnen en kunnen we elk proces
optimaliseren.”

Tool!om!testresultaten!te!
consolideren
Dankzij de goede ervaringen met
Natasja en haar collega’s riep
Nelson Labs ook de hulp van
Ordina in voor de ontwikkeling van
een concrete tool. “Tijdens hun
testen en analyses verzamelen de
wetenschappers van Nelson Labs
massa’s data, die ze voor de klanten
verwerken in analyserapporten.
Het samenstellen van die rapporten
nam ontzettend veel tijd in beslag,
omdat de informatie verspreid zit
in diverse bronnen – van Excelbestanden en papieren documenten
tot andere computersystemen.
Analyseresultaten werden vaak nog
handmatig overgetikt en er gebeurde
veel dubbel werk. Zo verloren ze veel
kostbare tijd met input, correcties en
revisies”, aldus Rik Van den Berghen,

Q&C-expert bij Ordina. Ordina
bouwde een gebruiksvriendelijke
toepassing in Microsoft.NET coretechnologie om de analyseresultaten
vlot op te slaan en in rapporten te
gieten.

Kruispunt!van!competenties
Om er zeker van te zijn dat de
applicatie aan alle wettelijke en
kwaliteitsvereisten zou voldoen, had
Ordina een team van ontwikkelaars
én compliance-specialisten
samengesteld. Dankzij die ‘Regulated
Development’-aanpak werd vanaf
de start van het ontwikkeltraject al
rekening gehouden met de specifieke
wettelijke en kwaliteitsvereisten.
Zo slaagde Ordina erin om de
software op tijd te valideren en te
implementeren. “Wij spreken de
taal van bedrijven zoals Nelson
Labs en kennen de wetgeving
en standaarden. Compliance zit
helemaal ingebakken in alles wat we
doen”, aldus Rik, die voor de validatie
zorgde. “Onze collega-developers zijn
sterk in softwareontwikkeling. Die
geïntegreerde aanpak is de kracht
van Ordina: door onze kennis te
bundelen, kunnen we onze klanten
de allerbeste oplossing aanbieden.”<

