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AgroEnergy is dé energiepartner voor de glastuinbouw met
geautomatiseerde slimme energieoplossingen en een breed
aanbod aan energieproducten. Zo kunnen tuinders via het
eigen handelsplatform van AgroEnergy hun energiezaken online
regelen, zodat ze meer grip hebben op hun energiekosten.
Met het oog op de toekomst besloot AgroEnergy om met al
haar omgevingen en applicaties over te stappen op Azure,
het cloudplatform van Microsoft.

AgroEnergy stapt
over op de cloud
Voor het migratietraject werd de hulp
ingeroepen van Ordina. Een High
performance team heeft in nauwe
samenwerking met de IT-professionals
van AgroEnergy de gehele migratie
van on-premise naar de publieke cloud
voor haar rekening genomen. Hierbij
zijn de ontwikkel-, test-, acceptatie-,
en productieomgevingen vanuit een
gedistribueerde omgeving bij elkaar
geplaatst op één cloudplatform. Ook alle
relevante andere services, zoals security,
monitoring en VPN-verbindingen,
worden nu geleverd vanuit de cloud.

Uitrol omgevingen automatiseren
Volgens projectleider Edwin Jongmans
en solution architect Jeroen Kooiman
van AgroEnergy is ervoor gekozen
om de uitrol van de omgevingen
te automatiseren. “Op basis van

input van ons team heeft Ordina in
de voorbereidingsfase een hele set
aan scripts samengesteld en die
zijn de basis geweest voor de uitrol
van de vier omgevingen. We zijn
begonnen met de acceptatie- en
productieomgeving, waarna de test- en
ontwikkelomgevingen volgden. Per
omgeving hebben we steeds uitvoerig
getest en eventuele issues die we
tegenkwamen zijn opgelost”, aldus
Jeroen Kooiman.

Sneller inspelen op veranderingen
Terugkijkend op het project zijn beiden
tevreden over het eindresultaat.
Edwin Jongmans: “Voor ons was dit
een groot en belangrijk traject omdat
het ons gehele applicatielandschap
Vervolg pagina 16

betrof. Applicaties voor contacten contractbeheer, facturatie,
ons klantportaal alsook de 24/7
adviesdiensten die klanten bij ons
afnemen. Met name de livegang was
spannend omdat alles dan toch een
dag plat moet. Gaat het op zo’n dag
allemaal goed? Dat zat hem niet zozeer
in de techniek, maar vooral in de grote
hoeveelheid connecties die we hebben
en die allemaal omgezet moeten
worden voordat je live gaat. Gelukkig
waren er tijdens de migratie geen
noemenswaardige problemen. Omdat
alle omgevingen nu bij elkaar staan,
kan AgroEnergy sneller inspelen op
veranderingen vanuit de business.”

Snel schakelen
Ook de samenwerking met Ordina is
uitstekend verlopen. “Een professioneel
en zeer deskundig team, waarmee
we snel konden schakelen en dat
proactief aan de slag ging”, aldus

Een team dat we wel onder bijzondere
omstandigheden hebben leren kennen.
Onze kick-off was halverwege maart,
net na de kabinetsaankondiging dat
we vanwege covid-19 thuis moesten
gaan werken. In plaats van een fysieke
bijeenkomst bij ons op kantoor, zaten
we plotseling in een online Teamsmeeting. In het begin was dat wennen,
maar gelukkig hebben we ervaren dat
bij beide partijen de urgentie aanwezig
was om dit project tot een succes
te maken. En dat is goed gelukt. Het
mooie is dat het team dat de omgeving
heeft gebouwd nu ook het beheer
uitvoert. Het voordeel daarvan is dat
de opgebouwde kennis niet verloren
gaat en dat we elkaar al goed weten te
vinden.”

EDWIN JONGMANS
PROJECTLEIDER
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Luchthaven Schiphol wil door de inzet van digitalisering
en data uitgroeien tot de voorkeursluchthaven van
Europa. In die plannen past de ontwikkeling van de app
Schiphol Today die in maart 2020 live is gegaan en

Nieuwe app Schiphol Today
Voor de ontwikkeling van de app op
basis van het low-code platform Mendix
werd Ordina ingeschakeld. Met een High
performance team (HPT), bestaande
uit zowel Schiphol- als Ordinaprofessionals, is in drie maanden tijd
de eerste versie van de app ontwikkeld.
Met bijna vijftig Mendix-consultants
beschikt Ordina over veel kennis en
expertise van Mendix, mede door de
vele succesvolle Mendix-oplossingen
die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd.
Het grote voordeel van Mendix is

dat Ordina, samen met de businessowners bij de klant, snel prototypes
kan bouwen, testen en in productie kan
nemen. En dat in een fractie van de
tijd die traditionele ontwikkelmethodes
nodig hebben. Volgens Ordina Mendixconsultant Lennart Spaans is juist
de nauwe samenwerking tussen de
Ordina-collega’s en product owner Maud
Schijen en UX designer Daan Brittan
van de afdeling Digital van Schiphol, als
hybride HPT, de sleutel tot het succes
van de samenwerking.

App met realtime informatie
Volgens Maud Schijen is de app voor
verbetering in de manier waarop ze
hun werk kunnen doen. Bovendien
brengt de app kostenbesparingen
met zich mee. “Met de nieuwe app
één oogopslag over alle informatie
die ze nodig hebben. Zo zijn ze beter

zijn werk gaat, thuis in de app in welk
gebied hij staat, met welke collega’s
en wat de eventuele bijzonderheden
zijn. In de app worden bepaalde taken
direct ondersteund, zoals het melden
van eventuele storingen. Dat kan nu
digitaal, zodat iedereen direct weet wat
er speelt. Door de realtime informatie
ondersteunende servicediensten

hebben ze meer tijd voor hun kerntaak:
het begeleiden van reizigers. Een
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sneller reageren op veranderende
omstandigheden.”

Input gebruikers
Om de app succesvol live te brengen en
te integreren in de dagelijkse werkwijze
van de collega’s moest er wel het een
en ander gebeuren. Maud Schijen:
“We hebben gekozen voor een native
app voor de beste gebruikerservaring.
Om te toetsen of de functionaliteiten
voor de gebruikers ook zo zouden
werken als bedacht, is eerst een proof
of concept (POC) in Mendix gebouwd.
Daarna heeft de designer de hele app
van een design voorzien, waarna we
gestart. De hele backlog is opgeknipt in
sprints en we zijn als team in een goede
cadans gekomen met het bouwen
van nieuwe functionaliteiten en het
aanscherpen ervan. Als multidisciplinair
team kunnen we echt sparren; we
bekijken en benaderen vanuit onze
verschillende achtergronden een
vraagstuk. Een bijkomend voordeel
is dat Lennart en collega Mendixdeveloper Kolien Pleijsant gemakkelijk
toegang hebben tot specialistische
kennis binnen Ordina. Niet alleen op
het gebied van Mendix maar juist
ook andere programmeertalen of

vraagstukken. Tijdens de ontwikkeling
hebben we ook veel tijd besteed aan
het testen met de gebruiker en het
meenemen van hun bevindingen
in de app. Dat laatste is uitermate
belangrijk en heeft bijgedragen aan het
succes van de implementatie en het
gebruik. Je moet daarvoor dicht op de
gebruiker zitten en continu de interactie
opzoeken. Daarnaast hebben we ook
de overige stakeholders in het proces
meegenomen. Alles valt of staat met
interne en externe afstemming met
de stakeholders en hoe goed je hun
wensen kunt vertalen door te opereren
als hecht team.”

Gebruiksgemak vanuit een
robuust platform
Door in het proces alle stakeholders
mee te nemen, is de nieuwe app
door de gebruikers en business goed
ontvangen. “Ja, de reacties op de app
zijn heel positief”, aldus Maud Schijen.
“Onlangs hebben we een nieuwe release
gedaan en bijna de hele doelgroep
heeft de app gedownload, dus de app
appelleert duidelijk aan een behoefte.
We hebben een hele enthousiaste groep
gebruikers die zeer te spreken is over de
professionaliteit en het gebruiksgemak
van de app. Een mooi compliment voor

de look en feel van de app. We zijn met
de move naar Mendix overgestapt op
een platform dat op allerlei fronten
verbeteringen kan faciliteren en
bovendien robuust genoeg is voor
de door ons gewenste toekomstige
groei. Zo hebben we nu een aantal
bouwblokken gecreëerd die ook voor
andere doelgroepen of medewerkers
bruikbaar zijn.”

Toekomst
Met de oplevering van deze versie van
namelijk nog niet gedaan voor Maud en
haar team. Zo is het de bedoeling dat op
termijn alle operationele medewerkers
de app gaan gebruiken. “Inmiddels
zijn we bezig met een POC voor een
nieuwe doelgroep; de zogeheten
authorities, oftewel de medewerkers die
zich bezighouden met de toezicht en
handhaving op Schiphol. Net als voor
dat de app hen gaat voorzien van
de meest actuele informatie en gaat
ondersteunen in het makkelijker en
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Bij KBC zetten ze volop in op digitale transformatie.
Zowel voor klanten als voor de eigen medewerkers.
Zo werd vorig jaar met hulp van Ordina de persoonlijke
assistent Francis uitgebouwd van een mobiele app
naar een volwaardig digitaal platform.

Digitale assistent Francis
neemt medewerkers KBC
werk uit handen
Volgens Tom Verbruggen, general
manager en verantwoordelijk voor
de digitale werkplek bij KBC, speelt
Francis een belangrijke rol in de
digitale werkplek. “Francis is met
behulp van Ordina uitgegroeid van
een app op de smartphone naar een
volwaardig digitaal platform, zodat
je Francis zowel op je mobiel als je
werk-pc kunt gebruiken. Medewerkers
kunnen met Francis onder meer hun
werkuren registreren, een parkeerplaats
reserveren en vrije dagen inplannen.
Ook is het mogelijk om aan collega’s te
laten weten dat je iets later bent voor
een meeting of om door te geven dat
je ziek bent. In de app vind je ook de

belangrijkste interne nieuwsberichten
terug. En je kunt Francis gebruiken om
facilitaire issues door te geven. Sinds
twee jaar hangen er in onze gebouwen
allerlei QR-codes. Stel dat een toilet niet
werkt, dan hoef je geen mailtje meer te
sturen, maar kun je met de app een QRcode scannen en aangeven dat er een
probleem is. Francis is de digitale butler

Digitale transformatie
KBC onderscheidt zich op de Belgische
bankenmarkt door een uitgebreid
succes want KBC is in 2020 tot de beste
bank van België uitgeroepen. Volgens

Verbruggen richt KBC zich volledig op
digitale transformatie, waarbij de focus
met name op mobiele toepassingen
ligt. “Met de digitalisering kunnen we
het verschil maken. We stellen de
klant centraal, waarbij data de nieuwe
elektriciteit is. Met behulp van business
intelligence-initiatieven proberen we de
klant van dienst te zijn met verschillende
producten en diensten. Zo kunnen
onze klanten met KBC Mobile niet
alleen online bankieren, maar kunnen
ze ook van uiteenlopende diensten
gebruikmaken, zoals mobiel parkeren of
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de klant centraal stelt, dan moet je ook
de eigen medewerkers met dezelfde
digitale middelen kennis laten maken.
Francis speelt daarin een cruciale rol en
fungeert als een soort proeftuin waar
we ideeën kunnen uitproberen. Goede
ideeën die in Francis werken, nemen we
ook mee in de apps voor klanten, en vice
versa.”

High performance team
Om Francis daadwerkelijk van de grond
te krijgen, heeft KBC contact gezocht
met Ordina dat een multidisciplinair
High performance team (HPT) heeft
geleverd dat met de ontwikkeling van
de app is begonnen. Naast Ordinaprofessionals bestaat het team ook
uit medewerkers van KBC. Zo zijn de
product owner, scrum master en de
projectmanager allemaal van KBC.
Volgens Seppe Wera, UX-designer
bij Ordina, is de insteek vanaf het
begin geweest om Francis voor de
medewerker te maken. “En het feit
dat we binnen KBC de mogelijkheid
hebben gehad om als een soort start-up
te kunnen werken, heeft een positief
effect gehad. Omdat we geen product
scope, deliverables of doorlooptijd

TOM VERBRUGGEN
GENERAL MANAGER

hadden, waren we minder gebonden
aan bepaalde regels, waardoor we in alle
vrijheid hebben kunnen onderzoeken en
testen wat wel of niet werkte, waardoor
we dit resultaat konden bereiken. KBC
is dan ook zeer te spreken over de
kwaliteit van het werk dat we leveren. Er

soepel oplossen. Met Francis hebben de
medewerkers de beschikking over een
belangrijk is. Twee minuten in Francis
en vervolgens kun je je focussen op het
werk voor de klant.”

Werkpatronen
goede kwaliteit en we boeken continu
vooruitgang. Als HPT leggen we de lat
hoog en dat houdt ook in dat je elkaar
kunt aanspreken op het resultaat. De
kwaliteit moet de doorslag geven.”

Volgens Seppe Wera is het werk aan
Francis nog niet af. “Nee, dat is een
proces dat continu doorgaat. We zijn
nu aan het kijken hoe we Francis nog
slimmer kunnen maken met behulp
van databronnen die we gebruiken, in

Positieve reacties
Inmiddels gebruikt het overgrote deel
van de KBC-medewerkers de app
dan wel de pc-versie van Francis.
Tom Verbruggen: “De reacties van de
eindgebruikers zijn positief. We krijgen
vaak te horen dat onze medewerkers
met de app heel snel hun zaken kunnen
regelen. Stel dat je ’s morgens alsnog
naar kantoor moet, dan kun je met de
app eenvoudig alsnog een parkeerplek
regelen. En andersom ook. Francis is
zo slim dat hij op basis van het feit dat
je hebt aangeven dat je thuiswerkt hij
ook snapt dat je geen parkeerplek nodig
hebt, waardoor die vrijkomt voor andere
medewerkers. De app is niet verplicht,
onze mensen installeren de app omdat
de app hen voordelen biedt. Met de
app kunnen ze allerlei overhead zaken

machine learning en data analytics. Het
doel daarvan is dat in de komende jaren
het gebruik van Francis moet afnemen.
Dat klinkt misschien onlogisch, maar
we willen de achterkant van Francis
zo sterk maken dat op basis van de
werkpatronen van een KBC-medewerker
Francis allerlei zaken automatisch
regelt. Nu moet de medewerker nog
zelf zaken in gang zetten. Het moet zo
worden dat Francis op voorhand zaken
gaat regelen. Stel dat een medewerker
aangeeft dat hij een dag thuiswerkt
omdat die dag de loodgieter komt,
dan weet Francis al dat hij eventuele
meetings moet omzetten naar online
Teams-meetings. Francis moet dus
proactief worden.”
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Bij de Nationale Politie speelt digitalisering een steeds grotere
rol, waarbij nieuwe technologieën worden ingezet om het
politiewerk te ondersteunen. Een van die applicaties die de
politie daarvoor gebruikt, vervult een essentiële rol in de
strafrechtketen. Ordina helpt de politie om deze applicatie te
vernieuwen en te verbeteren.

De Nationale Politie zet vol in
op digitale transformatie
Naomi Woestenenk, directeur van
het programma Eigen Beheerde
Omgevingen en Innovatieplatforms
bij de Nationale Politie, is met haar
team verantwoordelijk voor het borgen
van alle zogeheten eigen beheerde
omgevingen (EBO’s). Deze EBO’s
stammen nog uit de tijd dat de politie
was opgedeeld in 25 regiokorpsen en
een Korps Landelijke Politie Diensten,
waarbij ieder korps zijn eigen ITvoorziening had. “Na de vorming van
de Nationale Politie zijn een deel van
die EBO’s in beheer gebleven bij de
operationele eenheden. Binnen het

EBO-programma zijn we met een
rationalisatieslag bezig en bekijken we
welke EBO’s overbodig zijn en welke we
nog kunnen gebruiken. Voor innovaties
die de operatie ontwikkelt, hebben
we een eigen private cloudomgeving
gebouwd. Met dit platform hebben we
de vrijheid om te innoveren en kunnen
we een stevige bijdrage leveren aan
de digitale transformatie waar de
politie momenteel middenin zit. Het
platform waar zo’n dertig DevOps-team
op werken, geeft de operatie vleugels
om op vlieghoogte te komen met de
gedigitaliseerde criminaliteit.”

High performance team van Ordina

Verbinding zoeken

Een van de EBO’s die meegaan naar dat
cloudplatform is een applicatie die een
essentiële rol vervult in de communicatie
tussen politie en ketenpartners rondom
aanvragen van Bijzondere OpsporingsBevoegdheden. Omdat de applicatie
is verouderd, is besloten om deze te
vernieuwen, zodat deze door alle
eenheden van de Nationale Politie
gebruikt kan worden. Ordina is gevraagd
om deze klus te klaren en heeft een
multidisciplinair High performance team
ingezet dat de applicatie in Python aan
het ontwikkelen is.

De vernieuwing van de applicatie is
een complex traject. Vanwege de grote
onderlinge afhankelijkheid gebeurt dit in
nauwe afstemming en samenwerking
met de betreffende ketenpartner.
Naomi Woestenenk: “De kracht van het
Ordina-team is dat ze de verbinding
zoeken. Ze beseffen dat het niet alleen
puur om de techniek gaat, maar ook om
de relatie. Ze vinden het belangrijk dat
de verschillende partijen goed worden
meegenomen in het traject.
Vervolg pagina 28

Ze komen ook proactief met ideeën
om de samenwerking te verbeteren,
waarbij ze heel goed laten zien waar
de processen elkaar raken en wat
de voordelen zijn voor de betrokken
partijen. Dat is goud waard gebleken.
De nieuwe applicatie moet een
robuuste gebruiksvriendelijke portal
worden met een dashboard, zodat
je meteen kunt zien wat de status is
van de aanvraag en wie deze bij de
ketenpartner in behandeling heeft.
De applicatie moet als het ware de
digitale snelweg worden tussen alle
bijzondere opsporingsdiensten en die

ketenpartner. Vanuit een complexe
multichannel-situatie gaan we naar een
transparante en heldere singlechannelsituatie. Dat heeft alleen maar voordelen
voor iedereen. En we bouwen dat ook
nog eens op basis van de nieuwste
technologie, volledig cloud native.”

Grote onderlinge betrokkenheid
Volgens Naomi Woestenenk moesten
haar teamleden en de Ordina-mensen in
het begin wel even wennen aan elkaar.
“Wij hebben een nogal luidruchtig team
en zij zaten in het begin met gesloten
deuren keihard te werken. Maar al

snel in het traject kwam het besef
dat iedereen elkaar nodig had. Vanaf
dat moment werd er als één team
opgetrokken, waarbij de onderlinge
betrokkenheid groot was om elkaar
verder te helpen. En natuurlijk dagen
ze elkaar continu uit en willen ze laten
zien wie de beste is. Het zijn tenslotte
developers, maar dat is alleen maar
mooi. Zo halen ze het beste in elkaar
naar boven, waardoor het eindresultaat
alleen maar beter wordt. Het Ordinateam is betrouwbaar en denkt actief
mee, zeker als het even tegenzit. Ze
anticiperen goed en doen dat met open

blik, wat kan wel, wat kan niet. En als
er even een moment is van afwachten,
dan pakken ze graag andere zaken op
en helpen ze andere teams op weg als
die ergens vastlopen. Door deze manier
van samenwerken zijn we in staat om
met relatief weinig mensen toch grote
stappen te zetten en snel resultaten
te boeken. Ik loop inmiddels al heel
wat jaren mee in de IT en één ding
weet ik wel. Wil je technisch sprongen
voorwaarts maken, dan is dat alleen
mogelijk op basis van gelijkwaardigheid
en goed partnership met je leveranciers.”
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Ecopower heeft met de toenemende belangstelling voor
duurzame energie de wind in de zeilen. De Belgische
burgercoöperatie is producent en leverancier van hernieuwbare
energie en maakt een sterke groei door. Om die groei in
goede banen te begeleiden en voorbereid te zijn op de toekomst
heeft Ecopower onlangs de overstap gemaakt naar het
gebruiksvriendelijke SAP S/4HANA-platform, waarbij Ordina
de implementatie heeft verzorgd.
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Ecopower kiest voor SAP om
duurzame energietransitie te versnellen
Ecopower is in 1991 opgericht.
“Sindsdien heeft onze coöperatie een
enorme ontwikkeling doorgemaakt”,
aldus Emmeline Depoorter,
coördinator ICT en nauw betrokken
bij de SAP-migratie. “Van een klein
burgerinitiatief dat kapitaal verzamelde
om watermolens te restaureren, zijn
we uitgegroeid tot een coöperatieve
energieproducent, met 60.000
coöperanten die eigenaar zijn van
Ecopower. We produceren groene
stroom uit zon, wind en waterkracht
en voorzien daarbij meer dan 50.000
klanten. Daarnaast zetten we in op

duurzaam verwarmen met onze
pellet- en brikettenfabriek en met de
aanleg van warmtenetten. En we willen
verder groeien natuurlijk, zonder onze
eigenheid te verliezen. Ecopower blijft
een transparant bedrijf op mensenmaat.
Energie voor en door burgers, dat is het
idee.”

Nieuw IT-platform
Met de groei van het portfolio en de
uitbreiding van de activiteiten voldeden
de bestaande IT-systemen niet meer.
Ecopower ging dan ook op zoek naar
een nieuw IT-platform. Emmeline

Depoorter: “Een bedrijf in volle groei
moet zorgen dat alle bedrijfsprocessen
goed verlopen en dat de bedrijfsdata op
de juiste tijd beschikbaar is. Daarnaast
is de energiemarkt een complexe
markt. Digitalisering, automatisering
en integratie zijn noodzakelijk om
alles in goede banen te leiden. We
voelden al een tijdje de noodzaak voor
een krachtige en toekomstgerichte
IT-oplossing. Een platform waarin we
onder meer onze elektriciteitsproductie,
ons aandeelhoudersregister, facturatie,
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logistiek, beheer van de pelletfabriek,
boekhouding én databeheer konden
integreren, met als doel om alle
bedrijfsprocessen te optimaliseren en
te stroomlijnen. Na een marktbevraging
zijn we uitgekomen op een combinatie
van SAP en Haulogy als software,
waarbij Ordina de implementatie
heeft begeleid. Het nieuwe SAP
S/4HANA is gebruiksvriendelijk en
gemakkelijk schaalbaar, kent veel
analysemogelijkheden en is ook
geschikt voor kleinere organisaties,
zoals Ecopower.”

Blauwdruk
Om de overstap naar SAP succesvol te
laten verlopen, is er in samenwerking
met interne stakeholders en Ordina
een blauwdruk gemaakt van wat er

exact nodig is in SAP. “Op basis van de
blauwdruk hebben we gekeken welke
onderdelen er al in SAP zitten die we
konden gebruiken”, vertelt Emmeline
Depoorter. “SAP kent namelijk heel veel
standaardonderdelen om processen te
optimaliseren. We hebben vervolgens
onze processen aangesloten op de
standaardprocessen in SAP. Daar waar
mogelijk hebben we ook gekeken of
we onze processen konden verbeteren.
En soms was het nodig om integraties
te bouwen of aanpassingen op maat
te doen. Daarnaast maken we gebruik
van een aantal SAP Fiori-apps die
onder meer door onze supportafdeling
wordt ingezet voor het contact met
klanten. De feitelijke implementatie is
door Ordina gedaan in samenwerking
met onze eigen IT-afdeling. We hebben

dat in twee runs gedaan, waarbij
achtereenvolgens de pelletfabriek en
het elektriciteitsluik zijn overgegaan.
In de eerste helft van 2021 volgt ook
nog het projectmanagement van
de productieprojecten. Daarnaast is
SAP geïntegreerd met Haulogy, een
SaaS-oplossing waarmee Ecopower
energieprocessen beheert. Na uitvoerig
testen zijn we uiteindelijk in januari live
gegaan.”

Samenwerking
Over de samenwerking met Ordina is
Emmeline Depoorter zeer te spreken.
“De samenwerking verliep heel goed. Als
we ergens tegenaan liepen, deed Ordina
er alles aan om het probleem zo snel
mogelijk op te lossen. En dat binnen
de afgesproken deadline. Het Ordina-

team beschikte over de gevraagde
expertise om de implementatie tot
een succes te maken. En bij eventuele
problemen konden ze terugvallen
op kennis binnen Ordina zelf. Voor
een organisatie als Ecopower is zo’n
overstap naar SAP een bijzonder groot
traject en het heeft ook veel gevraagd
van alle medewerkers. Naast het extra
werk voor de implementatie ging het
gewone werk natuurlijk ook door. Met
de overstap naar SAP zijn we klaar voor
de toekomst om te blijven groeien bij
Ecopower en zo nog meer ecologische
en maatschappelijke impact te creëren.”

