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Blokker

“Ordina draagt bij
aan de digitale
transformatie
van Blokker”

Blokker verbetert
commerciële slagkracht met
nieuw e-commerce platform
Met een gloednieuw e-commerce platform
is Blokker klaar voor de toekomst. De
winkelketen met zo’n 400 winkels door heel
Nederland kiest bewust voor een strategie,
waarbij fysieke winkels en het digitale platform
elkaar aanvullen. Voor de ontwikkeling van het
platform werd de hulp ingeroepen van Ordina.
Online zichtbaarheid
Volgens John de Keuning en
Martin van Velzen, respectievelijk
directeur IT en directeur Marketing
& E-commerce bij Blokker, staat de
fysieke retail al enige jaren onder
druk vanwege de online concurrentie.
“Je moet als retailorganisatie dus
ook online zichtbaar zijn. Als je als
merk online niet aanwezig bent, heb
je geen bestaansrecht. Vandaar dat
we enkele jaren geleden voor een
omnichannelstrategie hebben gekozen,

waarbij we de fysieke en online
werelden veel meer bij elkaar brengen.
Op online gebied liepen we behoorlijk
achter, niet alleen qua website maar ook
wat we op e-commerce-gebied deden.
Met het nieuwe platform, in combinatie
met een CRM-systeem en een nieuw
loyaliteitsprogramma hebben we een
stevig fundament gelegd, zodat we nu
kunnen bouwen aan het huis waarmee
we het voorbeeld willen worden voor
een omnichannel retailer”, aldus Martin
van Velzen.

Digitale transformatie
Het nieuwe platform in combinatie
met de omnichannel-gedachte zijn
onderdeel van de digitale transformatie
waar Blokker middenin zit. Een paar
jaar geleden werden hiervoor al de
eerste stappen gezet. John de Keuning:
“Als je je digitale transformatie tot een
succes wilt maken, moet je allereerst
zorgen dat het informatielandschap
op orde is. Tot voor kort hadden we
bij Blokker nog veel legacy-systemen
die niet met elkaar waren gekoppeld.
Daarnaast waren processen
onvoldoende op elkaar afgestemd.
Ook was de kennis onvoldoende
geborgd en was de data niet eenduidig.
Specifiek voor de digitalisering naar de
klant toe hebben we ervoor gezorgd dat

we het landschap op orde hebben en is
er een architectuur neergezet, waarmee
we de organisatie konden veranderen.
Ook hebben we onze mensen digitale
oplossingen kunnen bieden, zodat ze
op een betere en effectievere manier
kunnen werken. Daarin hebben we
inmiddels grote stappen gemaakt.”

Digital commerce-team Ordina
Voor de bouw van het nieuwe platform
en de implementatie van CRM-systeem
Salesforce werd een digital commerceteam van Ordina ingeschakeld dat
ruime ervaring heeft met dit soort
projecten. John de Keuning: “Het doel
was om de bestaande website te
vernieuwen, waarna we vervolgens de
site zouden verfijnen en optimaliseren,

om op deze manier snelheid te
maken. De complexiteit zat hem met
name in de integratie met de rest
van het landschap. En tegelijkertijd
speelde ook nog de implementatie
van een nieuw ERP-systeem en een
loyaliteitsprogramma. Idealiter doe je
zulke projecten een voor een, maar die
tijd hadden we niet. Dus dat was af en
toe wel eens hectisch en daar hebben
we bij de ontwikkeling van het platform
ook wel last van gehad. Op een gegeven
moment hadden we met elkaar moeite
om grip te houden op het project, omdat
er op hetzelfde moment van alles
speelde en was het de vraag of we de
website op tijd klaar zouden hebben.
We zijn door een mooi leerproces heen
gegaan. Door alles strakker neer te
zetten en duidelijke procesafspraken
te maken over de agile aanpak die we
hanteerden, hebben we alles op de rit
gekregen. Agile werken kan heel goed
werken, maar de grens tussen agile en
chaos is een heel dunne.”

Samenwerking in teams
Over de samenwerking tussen Blokker
en het Ordina-team zijn Martin en John
zeer te spreken. Martin van Velzen: “Ik
ben echt onder de indruk. Ik proefde
bij het hele team dat iedereen enorm
betrokken was bij het project. Mensen
hebben zonder klagen lange dagen
gedraaid en wilden het beste bereiken.
Daar heb ik veel bewondering voor
en dat heeft ook bijgedragen aan
het succes. Er was en is een grote
persoonlijke betrokkenheid.”

Volgens John de Keuning is er voor
een goed resultaat een bepaalde
samenwerking met elkaar nodig.
“En die samenwerking is het
allerbelangrijkste geweest in dit
traject. Bij elk contact dat je aangaat,
weet je pas wat je aan elkaar hebt
als er problemen ontstaan. Die
problemen hebben we gekend qua
planning en kosten. Ik denk dat beide
partijen de samenwerking als een
partnership hebben gezien en dat
heeft zich uitbetaald. We hebben nu
een platform neergezet dat niet alleen
toekomstbestendig is, maar dat ook
kostenefficiënter is.”

Grote ambities
Het nieuwe platform mag er dan
zijn, maar dat betekent niet dat het
karwei hiermee is gedaan. Martin van
Velzen: “Nee, integendeel. We hebben
grote ambities en gaan door met het
ontwikkelen van de website en het
ontsluiten van allerlei nieuwe digitale
mogelijkheden waar we nu nog geen
tijd voor hebben gehad. Als het aan
mij ligt, ziet de website er volgend jaar
rond deze tijd al weer volledig anders
uit, zeker qua look en feel, maar ook op
het gebied van customer journey. We
blijven het platform ontwikkelen, dat is
een continu proces. En als we straks
data beschikbaar hebben, dan kunnen
we die ook gebruiken om de website te
verbeteren. Daarnaast moeten we aan
de slag met ons loyaliteitsprogramma
want ook dat moet verder worden
ingevuld. Kortom, het begint nu pas.”

ProRail

“Ordina
verantwoordelijk
voor versnelling,
doorontwikkeling
en beheer”

ProRail werkt slimmer met
data-infraprojecten door
digitale planningstool
Als spoorwegbeheerder is ProRail
verantwoordelijk voor het onderhoud,
vernieuwing, uitbreiding en de veiligheid
van het Nederlandse spoorwegennet.
ProRail maakt hiervoor gebruik van tal
van applicaties, waaronder Plandix, een
applicatie die door Ordina wordt ontwikkeld en
beheerd in Mendix.
Volgens productowner Cliff Bos komt
er bij het vervoer over het spoor veel
meer kijken dan je bedenkt, wanneer
je de trein in stapt. Cliff werkt voor
RIGD-LOXIA, een samenwerking tussen
Prorail (RIGD) en de ingenieursbureaus
Movares en Arcadis (LOXIA). Ze zijn
betrokken bij elke infrastructurele en
IT-wijziging aan het spoor. RIGD-LOXIA

doet het beheer en de engineering
van de infraconfiguratiedata voor
treinbeveiliging en treinbeheersing. Deze
configuratiedata vormen ook de basis
voor applicaties om de capaciteit op
het spoor in de toekomst te plannen
voor zowel het dagelijkse vervoer
van reizigers als het onderhoud en
goederenvervoer.

Plandix is de applicatie waarmee
plancoördinatoren de uitwisseling van
tekening-, configuratie- en datasets plannen
en aansturen. Belangrijkste afnemers
van Plandix-data binnen ProRail zijn
capaciteitsmanagement en verkeersleiding.
Plandix kent meer dan honderd actieve
gebruikers verspreid over verschillende
disciplines en bedrijven. Denk hierbij
naast planners aan railsystemengineers,
projectcoördinatoren, projectleiders,
bouwmanagers, teamleiders en engineers.

High performance team Ordina
ProRail maakt sinds 2014 gebruik van
de Plandix-applicatie. In opdracht van
RIGD-LOXIA is een multidisciplinair high
performance team van Ordina sinds
2019 verantwoordelijk voor de continue
optimalisatie, doorontwikkeling en het
beheer van de applicatie. In dit high
performance team zitten mensen met

verschillende rollen, zoals een Mendixconsultant, een Mendix-architect,
een scrum master, een tester en een
business intelligence-consultant, waarbij
de teamleden meerdere rollen kunnen
vervullen en complementair aan elkaar
zijn. Daarnaast kan het team terugvallen
op de kennis en expertise binnen Ordina en
krijgt het team ondersteuning vanuit Ordina
indien nodig.

Applicatie naar een hoger niveau
Het Ordina high performance team
werkt intensief samen met ProRail om
de applicatie continu te verbeteren. Het
team doet dat op basis van een roadmap
met een beheer- en ontwikkelplan. Cliff
Bos: “Met de komst van Ordina hebben
we de applicatie echt naar een hoger
niveau kunnen brengen. Het team heeft
allereerst naar de kwaliteit van de applicatie
gekeken en de focus gelegd op een aantal

quick wins. Daarnaast is er een codeoptimalisatie doorgevoerd, waardoor de
performance van de applicatie aanzienlijk
is toegenomen. Ook de ontwikkelsnelheid
is omhoog gegaan en daarmee ook de
voorspelbaarheid wanneer we iets kunnen
opleveren. Zaken worden nu netjes op
tijd opgeleverd en daardoor heeft de
applicatie binnen de organisatie ook een
beter imago gekregen. We boeken hele
mooie resultaten. Dat zie je ook terug in
de beoordeling van de applicatie. Iedere
maand worden alle applicaties beoordeeld
en krijgt elke applicatie een score tussen -2
en +2. Dan zie je dat Plandix de afgelopen
maanden structureel een 1,4, 1,5 scoort.
Dat is extreem hoog. Momenteel besteedt
het team zo’n twintig procent aan beheer
en tachtig procent aan ontwikkeling.
Door flows logischer op te bouwen en
dubbelingen eruit te halen verwachten we
dat we in de toekomst minder tijd kwijt

zijn aan beheer en nog meer tijd kunnen
besteden aan ontwikkeling.”

Meedenken over transformatie vanuit
businessperspectief
ProRail heeft Ordina inmiddels ook
gevraagd om naar de architectuur van
Plandix te kijken en een visie & strategie
op te stellen hoe de applicatie in de
toekomst het beste gebruikt kan worden
en meer businesswaarde kan toevoegen.
Wat moet er gebeuren op architectuuren businessvlak? Hoe kan het team nog
verder professionaliseren? Welke bronnen
moeten wel worden aangesloten, welke
juist niet? Volgens Monique de Wit, ICT
Manager RIGD-LOXIA Ontwikkeling bij
ProRail, is het waardevol dat Ordina als
partner met haar kennis en expertise van
Mendix meekijkt hoe de functionaliteit
en efficiency van de applicatie vergroot
kan worden om de business van dienst

te zijn. “Als organisatie hebben we
verschillende businessdoelen en
zitten we tegelijkertijd middenin een
digitale transformatie, waarbij data
steeds belangrijker worden. Hoe past
de planning van de projecten daarin?
En wat kan Plandix daarin betekenen?
Monique de Wit verwacht dat Plandix
een steeds belangrijkere rol gaat spelen
door de digitale transformatie waarin
ProRail overgaat van ‘tekening naar
data’. Hoe correcter en vollediger de
ontwerpinformatie, hoe meer beter
de gegevens van de infraprojecten
uitgewisseld kunnen worden. Ordina
beschikt over veel kennis van Mendix
en weet die echt relevant te maken en
in te zetten, om zo als businesspartner
van meerwaarde voor onze organisatie
te zijn.”

Samenwerking
Over de samenwerking met Ordina
is Monique de Wit enthousiast:
“Werken binnen of met RIGD-LOXIA
betekent werken met verschillende
partijen. Nauwe samenwerking staat
daardoor hoog in het vaandel en dat
heeft Ordina meteen goed ingezien.
We begrijpen met elkaar in welke fase
we zitten en welke stappen we moeten
zetten om Plandix naar een volgende
volwassenheidsfase te brengen.
Ordina denkt mee over wat we als
organisatie moeten doen om voorbereid
te zijn op de toekomst, zodat we onze
businessdoelstellingen kunnen halen.
Er is een goede chemie en dat maakt de
samenwerking bijzonder prettig.
Er is een gezamenlijk belang waarbij de
partijen elkaar ondersteunen en goed
aanvullen en dat werpt zijn vruchten af.”

NN
Insurance

“Ordina biedt knowhow
voor datavisualisatie”

Datavisualisatie boost
klanttevredenheid en wendbaarheid
bij levensverzekeraar NN
Vooruitkijken: daar is levensverzekeraar NN
ontzettend goed in. De verzekeraar helpt particulieren,
zelfstandigen en bedrijven bouwen aan een zorgeloze
financiële toekomst. Ook intern kijkt NN steeds meer
vooruit. Hoe kunnen ze hun klanten nog beter servicen,
efficiënter werken en hun aanbod optimaliseren?
Waar liggen er kansen, zowel voor NN als voor elk
team en elke medewerker? Om heldere antwoorden te
vinden, zet NN Insurance Belgium meer en meer in op
datavisualisatie met de hulp van Ordina.

In 2018 riep het Customer Care-team
van NN het Performance Management
Office (PMO) in het leven. Het doel:
een beter inzicht in de prestaties van
de afdeling, om zo de dienstverlening
te verbeteren. “Customer Care heeft
een rechtstreekse lijn met onze klanten
en onze makelaars. Die zijn cruciaal
voor het succes van NN”, vertelt Bart
De Man, PMO-manager. “PMO zoekt
manieren om die klanten en partners
nog beter te bedienen.”

Datavisualisatie is een vak apart
Buikgevoel volstaat al lang niet meer
om een afdeling of een organisatie
grondig te begrijpen en de juiste
beslissingen te nemen. Daar is data
voor nodig. Bart: “NN beschikt over
massa’s data, maar die leiden nog niet
meteen tot inzichten. Je moet de juiste
gegevens kunnen definiëren, capteren,
ontleden en ook nog eens combineren

om verbanden en trends te vinden. Dat
kan aan de hand van datavisualisatie,
maar dat is een vak apart. Er was in
ons team wel kennis van Power BI
maar dat volstond niet om relevante
rapporten te ontwikkelen.” De experts
van Ordina hebben die knowhow wel in
huis. Sinds 2019 werken ze regelmatig
samen met Bart en zijn collega’s om
nieuwe dashboards en scorecards te
bouwen.

Co-creatie en agile aanpak
Datavisualisatie is een end-toend proces. Het vergt technische
tooling expertise, kennis van visuele
designprincipes maar bovenal ook
inzicht in de business. Een project is
daarom een schoolvoorbeeld van cocreatie. En het is een agile proces, legt
Ordina-expert Joris Klerkx uit.
“We werken bewust met heel korte
sprints van een paar weken en

betrekken zowel de opdrachtgever als
de eindgebruikers in het proces.”
“Die aanpak is ontzettend verfrissend
en verhelderend voor ons”, aldus Bart.
“Hebben we een nieuw dashboard
nodig, dan organiseert Ordina een
designworkshop waar we samen met
het Customer Care-team de noden en
processen in kaart brengen. Ze stellen
altijd heel concrete vragen. “Wat wil je
weten om je team efficiënt te sturen?
Wie zal de oplossing gebruiken? Hoe
werken zij? Wat zijn hun grootste
uitdagingen?” Op basis van die inzichten
werkt Ordina een prototype uit op papier

dat alle gebruikers kunnen testen en
toetsen aan de realiteit. Zo is er heel
snel concrete feedback. Geven we groen
licht, dan werkt Ordina de dashboards
definitief uit in de software.”

Cruciale strategische waarde door
covidcrisis
Initieel werkten het PMO-team en Ordina
een aantal algemene dashboards uit
voor Customer Care. De covidpandemie
bracht de samenwerking en het
belang van het PMO-team in een
stroomversnelling. “Data en dashboards
waren meer dan ooit van strategisch
belang voor onze business”, vertelt

Bart. “Op basis van data uit ons
operationele systeem visualiseerden
wij de impact van de crisis op onze
workload, verkoopvolumes, premieinkomsten, enz., inclusief simulaties
voor de toekomst. Die dashboards
boden waardevolle inzichten aan ons
managementteam.”

Team- en individuele scorecards
De managementdashboards worden
nog steeds gebruikt. Daarnaast
ontwikkelt NN steeds meer
verschillende types rapporten: van
3-seconden dashboard die gebruikers
in één oogopslag begrijpen tot 30- en

300-seconden grafieken, tabellen en
rapporten die diepere inzichten geven.

takenpakket en loopbaan uittekenen
waar iedereen wel bij vaart?”

Bovendien is datavisualisatie bij NN
niet enkel een topdownproces. Sinds
2021 werkt het PMO ook bottom-up.
“Er zijn scorecards voor de Customer
Service-afdeling algemeen en voor
de verschillende teams, die we elke
week bespreken tijdens een standupmeeting. Daarnaast ontwikkelden
we individuele scorecards die we
binnenkort uitrollen. Die zijn een
uitstekend communicatiemiddel bij
performancegesprekken. Aan de
hand van de scorecards willen we
het groeipad van elke medewerker
bespreken: wat doen ze goed, wat
doen ze graag en hoe kunnen we een

Sneller, wendbaarder en
gemotiveerder
Door data slim te organiseren en te
visualiseren, krijg je een voorsprong.
Dat zien Bart en zijn collega’s elke dag:
“Door de dashboards kunnen we sneller
beslissingen nemen en onze aanpak
bijsturen waar nodig. Zo verbeteren
we niet alleen de dienstverlening, maar
wordt NN ook veel wendbaarder, wat
cruciaal is in deze snel veranderende
tijden. En ondertussen geven we onze
medewerkers nieuwe tools om hun
ambities kenbaar te maken en hun
loopbaan vorm te geven. Dat vergroot
hun betrokkenheid.”

FOD
Mobiliteit

“Ordina adviseert en
ondersteunt bij ontwikkeling
van Mendix-applicaties”

FOD Mobiliteit zet vaart achter
softwareontwikkeling
Van zelfrijdende auto’s en drones tot mobility-as-a-service:
het domein mobiliteit is vandaag meer dan ooit in beweging.
Bovendien leggen burgers de lat steeds hoger qua (digitale)
dienstverlening en administratieve vereenvoudiging.
De Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer,
verantwoordelijk voor mobiliteit in België, reageert innovatief
en creatief op deze maatschappelijke tendens. Software
ontwikkelen met een low-codeplatform? FOD Mobiliteit en
Vervoer zette de stap naar Mendix en toont zich fan.

Digitale transformatie is geen lege
doos bij FOD Mobiliteit en Vervoer. Het
departement zet graag de toon. Het
gebruik van bijvoorbeeld Azure-cloud
of Microsoft Teams zijn al enkele
jaren ingeburgerd. “Recent namen we
ook onze softwareontwikkeling onder
de loep”, vertelt ICT Director Jorgen
Colsoul. “Applicaties ontwikkelen doen
we hoofdzakelijk intern, met een met
een team van een honderdtal IT’ers.
Naast maatwerk in Java werden er
in het verleden honderden kleinere
applicaties gebouwd in Lotus Domino.
Toen bleek dat dit applicatieplatform
niet meer voldeed, zochten we een
waardig en future-proof alternatief voor
deze technologie.”

Test: hoe wendbaar is low-code?
FOD Mobiliteit ging op zoek naar
opvolging voor deze Dominoapplicaties en kreeg low-code
softwareontwikkeling in het vizier.
“Na een marktverkenning en demo’s
van een tiental leveranciers hadden
we een shortlist van vijf platformen”,
aldus Jorgen Colsoul. “We besloten hen
te challengen tijdens een workshop.
24 uur van te voren kregen ze een
concrete opdracht, maar tijdens
de workshop veranderden we onze
vragen en wensen een aantal keren
om de flexibiliteit van het platform in
te schatten. De wendbaarheid van de
app die Mendix had ontwikkeld was

indrukwekkend. Bovendien leek dit
platform ook een erg mature oplossing
die goed paste bij onze noden.”

Technische inrichting en
governance
FOD Mobiliteit en Vervoer besloot een
pilotproject van een jaar te lanceren.
De introductie van een technologie als
Mendix is méér dan enkel applicaties
bouwen. In dat jaar werd ook de
omgeving in orde gebracht: licenties
aankopen, het IT-team klaarstomen om
met Mendix te werken, best practices
ontwikkelen en integratie met andere
systemen op poten zetten. Daarnaast
stond ook governance op de agenda:
bepalen welke applicaties ze met
low-code zouden bouwen – en welke
niet –, de aanvragen prioriteren en
beslissen of ze al dan niet zelf voor de
ontwikkeling zouden zorgen.

Hebben we een
implementatiepartner nodig?
“Uiteraard is een low-codeplatform
intuïtief maar de ondersteuning van
een partner die het platform kent, is
onmisbaar, vooral in een opstartfase”,
legt Jorgen Colsoul uit. “Ordina
helpt ons op weg. Door samen met
de Ordina-consultants de eerste
applicaties te bouwen, krijgt ons interne
team Mendix in de vingers. Bovendien
kunnen we snel starten dankzij
applicatietemplates die Ordina voor ons

ontwikkelde. Alle toepassingen volgen
zo onze huisstijl en de templates
omvatten ook een aantal herbruikbare
standaardintegraties. Denk aan een
link naar ons facturatiesysteem of
inloggen met eID, de elektronische
identiteitskaart – dat is immers
cruciaal voor overheidsapplicaties.”

Snel ontwikkelen, minder
maintenance en infrastructuur
In nauwelijks zes maanden bouwde het
team een mooie reeks applicaties die
meteen hun nut bewezen hebben. Een
certificaat van medische geschiktheid
voor zeevarenden aanvragen of een
vergunning van treinbestuurder? Tot
voor kort moest het allemaal op papier
of via een complexe legacy-applicatie,
nu kan het via de gebruiksvriendelijke
Mendix-apps.
“De winst qua ontwikkelingstijd
klopt echt: met Mendix kun je snel
en op maat gebruiksvriendelijke
bedrijfsapplicaties ontwikkelen”,
aldus Jorgen Colsoul. Hij wijst ook
op de voordelen van maintenance
en infrastructuurkosten. “De Javaomgeving en de andere platformen
die we gebruiken, vergen best wat
technisch onderhoud, bijvoorbeeld door
upgrades van gebruikte frameworks.
Elke update vereist mogelijk
aanpassingen aan de software en moet
getest worden. Met Mendix hoeven we
ons daar geen zorgen over te maken.
Deze complexiteit wordt opgevangen

door het platform. Dat bespaart ons
tijd en geld. Bovendien draaien we
de Mendix-apps in een Kubernetesomgeving waardoor we besparen op
capaciteit – en dus kosten – in Azure.”
Is Mendix dan de ‘holy grail’ van
softwareontwikkeling? “Low-code heeft
zeker enkele sterke voordelen”, lacht
Jorgen Colsoul. “Maar uiteraard zijn
er ook een aantal struikelblokken. Wij
hadden verwacht om de architectuur
eenvoudiger te kunnen houden in de
pilotfase, maar hadden de complexiteit
van de integraties toch onderschat.
‘Keep it simple’, dat is dus niet helemaal
gelukt. Een ander aandachtspunt is de
mogelijke vendor lock-in. We moeten
daar niet flauw over doen: applicaties in
Mendix migreer je niet zomaar naar een
ander platform. Een goede governance
en een strategische positionering
van low-code development zijn dus
belangrijk.

Inspirerend voorbeeld
Jorgen Colsoul is voorlopig tevreden:
“Initieel stond iedereen sceptisch
tegenover de low-code aanpak – ik ook.
Maar de resultaten zijn er: de snelheid
waarmee je nieuwe apps ontwikkelt, is
fenomenaal. En er is meer. Dankzij de
nieuwe benadering krijgt het IT-team
een veel proactievere rol en is er een
grote betrokkenheid van de business.
Dat vergt uiteraard ook engagement
van beide partijen, maar die bereidheid
is er zeker. Mendix is dus een heel
waardevolle aanvulling op onze Javaportfolio.”

Advanced Power
Solutions

“Ordina kenmerkt zich door
snelheid en daadkracht en dat
is wat we nu nodig hebben”

Advanced Power Solutions kiest
voor digitale versnelling met
overstap naar SAP S/4 HANA
Bij Advanced Power Solutions (APS), voorheen
Panasonic Energy Europe en onderdeel van het
Japanse concern Panasonic, staan ze aan het
begin van een nieuw avontuur. Het Belgische
bedrijf is een van de belangrijkste leveranciers
van consumentbatterijen op de Europese markt.
In de zomer van 2021 is ASP overgenomen door
investeringsmaatschappij Aurelius en vaart het nu
een onafhankelijke koers. Om de efficiëntie van de
nieuwe organisatie te verbeteren en de business
processen te optimaliseren en te versnellen, stapt
APS over op een nieuw ERP-systeem, waarbij
Ordina de implementatie verzorgt.

Tommy Leirens is als manager
Business Applications bij APS
verantwoordelijk voor het reilen
en zeilen van het ERP-project. “Als
Advanced Power Solutions staan we
op eigen benen en maken we in feite
een nieuwe start. En ja dat is spannend
voor iedereen, maar tegelijkertijd
ook een mooie uitdaging”, vertelt hij
enthousiast. “Naast ons hoofdkantoor
in de buurt van Brussel hebben we
twee productiefaciliteiten; een in het
Belgische Tessenderlo en de andere in
Polen in Gniezo, met een gecombineerd
productievolume van meer dan 1800
miljoen eenheden in 2020. Naast de
merknamen Panasonic en Eneloop
verkopen we onder meer een aantal
private brands.”

Overstap naar SAP S/4 HANA
Met de overname werd duidelijk dat er
op korte termijn iets moest gebeuren
ten aanzien van het bestaande ERPsysteem. Leirens: “De grote uitdaging

momenteel is ons ERP-pakket.
We gebruiken nu nog het oude
SAP R3, maar we weten allemaal
dat SAP dit systeem in de toekomst
niet langer blijft ondersteunen en dat
er een nieuwe opvolger is, namelijk
SAP S/4 HANA. Toen we nog onder
de vlag van Panasonic opereerden,
waren er al plannen in die richting,
maar met de overname is dat in een
stroomversnelling terechtgekomen.
Aanvankelijk was het de bedoeling om
het oude SAP-systeem tijdelijk nog
te gebruiken en los te koppelen van
Panasonic, maar uiteindelijk is besloten
om alsnog de overstap te maken
naar het nieuwe SAP S/4 HANA. In de
praktijk betekent dit dat we eerst voor
onze administratie op de drie locaties
de overstap maken naar SAP 4 /HANA.
In de tweede fase is het de bedoeling
dat we voor de productie ook SAP
S/4 HANA gaan uitrollen en naar één
operationeel SAP-systeem gaan.
Je kunt namelijk niet zomaar even

SAP bij de fabrieken naar binnen duwen.
Heel wat zaken worden aangestuurd door
andere systemen die je met SAP niet
zomaar kunt vervangen.”

Strakke deadline
Dat er uiteindelijk toch voor een SAP
S/4 HANA Greenfield-implementatie is
gekozen, heeft volgens Leirens een aantal
oorzaken. “De SAP-omgeving die we nu
nog gebruiken, dateert uit begin 2000.
Die omgeving is volledig geboetseerd
naar een Panasonic-blueprint. Het gaat

om een multi-client-omgeving, waarbij
we met meerdere Panasonic-firma’s in
die omgeving zitten, terwijl de firma’s
geen enkele activiteiten delen. Veel zaken
waren al door andere Panasonic-firma’s
bepaald die eerder op deze omgeving
waren aangesloten, zodat we slechts
konden volgen. Daarnaast is er heel veel
maatwerk verricht naast het bestaande
SAP. Allemaal redenen om voor de
nieuwste SAP-versie te kiezen. We kunnen
nu zelf alles bepalen. Hier hebben we altijd
van gedroomd, maar we hebben wel met

een hele strakke deadline te maken, want
eind maart 2023 moeten we de overstap
afgerond hebben.”

No-nonsense stijl
Om die overstap soepel te laten verlopen
is voor Ordina gekozen. Op zich is Ordina
voor APS geen onbekende aldus Leirens.
“We hebben al jarenlang een SAP APO
(Advanced Planner and Optimizer)
PI (process integration) systeem in eigen
beheer. Dat draait op onze eigen servers
en de basis SAP-activiteiten worden

verzorgd door Ordina. Toen we besloten
om voor SAP S/4 HANA te gaan, hebben
we met een aantal leveranciers contact
opgenomen, waaronder Ordina. De
gesprekken die we met Dominique Moons
van Ordina hebben gevoerd bevielen goed
en de service die we vanuit Ordina kregen
was uitstekend. We hebben twee partijen
gevraagd hun plannen te presenteren
en uiteindelijk hebben we voor Ordina
gekozen. Het is vooral de directheid,
de no-nonsense stijl, die de doorslag heeft
gegeven. We zijn een firma die nu veel

meer op de markt moet gaan inspelen, op
termijn zullen we het niet meer van onze
naam moeten hebben. Wij hebben dus een
leverancier nodig die snel kan schakelen
en die actief met ons meedenkt.”

SAP blueprint
Met de keuze voor SAP S/4 HANA en
een strakke deadline van maart 2023
was het zaak om vaart te maken. Begin
oktober 2021 werd Ordina gevraagd om
een deep dive asset analyse te maken van
de huidige situatie van de drie locaties.
APS heeft samen met een aantal Ordinaconsultants in november de locaties
bezocht voor een grondige inspectie.

Deze bevindingen werden vervolgens aan
de directie van Aurelius gepresenteerd,
waarna het groene licht werd gegeven
voor een SAP blueprint. Daarnaast heeft
Ordina geholpen om de benodigde
SAP-licenties te verkrijgen en zijn er ook
licenties gekocht voor IBP (Integrated
Business Planning, de opvolger van het
oude SAP APO-systeem. Leirens: “We zijn
nu druk bezig met de SAP blue print. De
richting is duidelijk. We gaan voor een
standaard SAP-implementatie en daar
wordt niet vanaf geweken. Daarnaast gaan
we een change board inrichten. Ordina
gaat de nieuwe SAP-omgeving bouwen en
beheren.”

Samenwerking tussen en APS en
Ordina
Over de samenwerking met Ordina is
Leirens zeer te spreken. “Ik ben zeer
positief. Ordina kenmerkt zich door
snelheid en daadkracht en dat is wat we
nu nodig hebben. Ik heb nog nooit met
Ordina moeten bellen dat ik ergens op
zit te wachten. Ordina is in deze fase
waarin we ons aan het heruitvinden zijn de
geschikte partner om ons te begeleiden
en te ondersteunen in die zoektocht. We
staan aan het begin van een complete
transformatie en met name op het gebeid
van IT en ERP-systemen kunnen de hulp
van Ordina goed gebruiken.”

