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“Informatie voorziening is eigenlijk niet 

meer dan een onderwerp hoe en waarover 

mensen met elkaar communiceren. Qlik 

Sense biedt alle voorwaarden voor On-

demand  managementinformatie en 

digitale communicatie” 

Marc Zonneveld, directeur Finance, ROCvA 

 

Het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland 

(hierna ROCvAF) werken zowel onderwijskundig als 

qua bedrijfsvoering samen, met als doel het 

bevorderen van hoogwaardig middelbaar 

beroepsonderwijs voor mbo-studenten in de 

regio.  In totaal biedt het ROCvA bijna 300 en het 

ROCvF ongeveer 130 mbo-opleidingen verdeelt over 

de totaal 12 colleges. Daarnaast verzorgt het ROCvAF 

ook voortgezet onderwijs en volwassenenonderwijs.  

Begin 2017 is voor de ondersteuning van de HR-, 

financiële- en salarisadministratieprocessen  gekozen 

om over te gaan op AFAS. Onderdeel van het 

succesvol kunnen ondersteunen van de processen is 

gebruik van rapportages en om tevens aan te sluiten 

bij de filosofie van het bestuur: “Het team aan zet”, is 

er voor gekozen om de stuurinformatie gezamenlijk 

en uniform te definiëren , gecoördineerd vanuit één 

centrale dienst. 

Qlik®  Sense als BI platform gaf antwoord op alle 

wensen om iedereen: scholen, diensten, teams, 

colleges, directie, RvB , op één en dezelfde manier 

stuurinformatie te laten verkrijgen en te delen.  

Met een stabiele omgeving, intuïtief en eenvoudig te 

gebruiken en duidelijke visualisaties. 
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Klant: ROCvA en ROCvF 

Branche: Educatie 

Functie: Finance, HRM, Dienst onderwijs. 

Uitdagingen:  

Het ondersteunen van de gebruikers voor de HR- 
en financiële processen en de studenten-
administratie middels het beschikbaar stellen van 
HR, financiële en onderwijsrapportages aan alle 
onderdelen van ROCvA en ROCvF. Met als resultaat 
dat:  

• gebruikers standaard rapportages 
beschikbaar hebben. 

• gebruikers zelfstandig en naar eigen inzicht 
analyses kunnen bouwen. 

 

Oplossing: 

Om uitbreiding van het Qlik  Sense platform 

schaalbaar, beheersbaar en AVG bestendig te 

maken is gekozen voor een gelaagde structuur met  

duidelijk afgeschermde autorisatielagen over het 

hele platform. Met heldere conventies en 

gestandaardiseerde templates voor backend 

ontwikkeling. In één centrale web omgeving 

kunnen gebruikers snel en intuïtief, financiële, HRM 

en onderwijs informatie analyseren om trends te 

ontdekken en te sturen waar nodig. Daarnaast is 

gekozen voor een integrale mashup over de 

verschillende afdelingen,  zodat directie  en 

opleidingsmanagers op hoofdniveau de 

stuurinformatie kan inzien en bespreken en 

wanneer nodig is kan inzoomen naar het Qlik® 

Sense platform. 

Voordelen Qlik Sense: 

• Schaalbaar en beheersbaar BI platform 

• 1 look en Feel en 1 werkwijze 

• Self-Service BI 

• Management Information On-demand 

• Goede scheiding van persoonsgegevens 

• Uitgebreide autorisatie en authenticatie 

• Mogelijkheid tot anonimiseren 

• Collaboratie 

• Story telling 

• Hoge connectiviteit 

• Multiple device; laptop, tablet, telefoon 

• Embedded informatie voorziening 
 

Data bronnen: 

• AFAS Profit +  

• Eduarte 

• Excel, CSV , SharePoint, DUO 
 
 
Project implementatie en development: 
Solutio Consulting 
QioFlow 
Rond consulting 
 
 

 

Basis van gesprek 

In 2014 is een eerste keuze gemaakt om informatie vanuit een 

centraal punt te ontwikkelen is. Om zo de inhoud van de 

informatie en niet de vraag : “Wat is de waarheid?” onderwerp 

van het gesprek te laten zijn.  De eerste stappen om proces-

informatie te digitaliseren zijn toen in Cosmos gemaakt. Dit was 

een lang en moeizaam traject, maar wel met een goed 

resultaat als einde. 

Team aan zet 

Met de komst van AFAS in 2017 zijn de processen ten behoeve 
van de HR, financiële- en salarisadministratie ondergebracht in 
één gezamenlijk softwarepakket. Een belangrijk onderdeel van 
het succesvol kunnen ondersteunen, volgen en sturen van deze 
processen is het gebruik van rapportages. De inrichting van de 
reeds bestaande systemen voldeed niet aan deze eisen. Als 
tijdelijk oplossing is gekozen voor Power BI als onderdeel van 
de Microsoft stack. 
 
In een vrij korte tijd is een applicatie gebouwd die een aantal 
van de processen kon ondersteunen.  Voor de 
opleidingsmanagers, die minder ervaren zijn dan de controllers, 
voldeed de oplossing niet en met de groeiende data bleef de 
performance van Power BI verderop in het jaar achter.  
 
Hiermee kon Power BI niet voldoen aan de bestuursfilosofie: 

“Het team aan zet”, waarbij tot op team niveau wordt 

gecommuniceerd en geacteerd op en over stuurinformatie.  

“User guided analytics” op elk niveau, binnen de organisatie, 

zoals: RvB, Directie, Colleges, Diensten. 

  

Management Information On-demand   

Omdat er in QlikView een standaard dashboard was gebouwd 

ten behoeve van  het studentenvolgsysteem Eduarte en niet in 

Qlik Sense, is er onderzocht of dezelfde informatie via Qlik 

Sense ontsloten kon worden. Wat na onderzoek zonder 

compromis mogelijk bleek te zijn. 

Om deze reden en om de reden dat AFAS een strategische 

keuze heeft gemaakt voor Qlik Sense als rapportage tool, is 

gekozen voor Qlik Sense als platform waar On-demand 

afhankelijk van de autorisatie informatie direct beschikbaar is 

en eenvoudig  omzetbaar tot inzichten. 

 

 

 

“Enkele jaren terug zijn we gestart met het decentraliseren 
van de businesscontrol-functie.  
Dit ter verbetering van de ondersteuning van de 
opleidingsmanagers, die verantwoordelijk zijn voor de te 
behalen onderwijsresultaten. Tegelijkertijd hebben we een 
shared service center opgericht voor het voeren van de 
financiële administraties van alle colleges/afdelingen.” 

 
Marc Zonneveld, directeur Finance, ROCvA 



   
    3 : 3 

 

 

Over Solutio Consulting 
 Performance Management 

Globalisering, vernieuwing van technologische ontwikkelingen, 
aanpassing in wetgeving en volatiele markten creëren een 
spannende maar uitdagende wereld voor bedrijven. Het is 
essentieel geworden om snel en voortdurend te verbeteren en 
dagelijks, per uur of ad-hoc mee te bewegen met verandering- 
en binnen het bedrijf of daarbuiten. Een open en overzichte-
lijke aanpak is wat zorgt voor de stabiliteit en laat ruimte voor 
de ambitie en ondersteunt in de verdere groei, die voor 
bedrijven zo belangrijk is. Elk bedrijf kan gemakkelijk het 
slachtoffer worden van deze constante veranderende wereld.  
 
Solutio Consulting biedt de ondersteunding die nodig is voor 
een goede performance en informatie management. We 
hebben de kennis om zowel te ontwikkelen als te beheren en 
weten wat nodig is voor een goede voorbereiding en 
georganiseerde aanpak. 

 
Solutio Consulting B.V.  
 
T: +31 (0)33 254 2049  
M: info@solutioconsulting.nl 
W: www.solutioconsulting.nl 

 
De Wel 14-16, 3871 MV  HOEVELAKEN 

 

 

Kernwaarden 

Vertrouwen - Als Solutio Consulting staan we voor complete 

transparantie en standvastige toewijding ten opzichte van 

integriteit. We investeren in de langdurige relaties. Door onze 

jarenlange ervaring in consultancy en corporate groei zijn we 

ons bewust dat solide relaties binnen, en rond elk bedrijf, de 

ware oorzaak is van continue groei. 

Resultaat - Onze consultants zijn ambitieus en resultaat 

gedreven. Elke uitdaging en mogelijkheid die we tegenkomen 

zijn een drijfveer om verder te komen, om groei te verzekeren 

voor betrokken partijen. Wij zoeken en vinden altijd de 

oplossingen die gericht zijn op realistische duurzaamheid en 

pragmatische eenvoud. 

Potentie - Het volledige potentieel is slechts binnen bereik 

wanneer wij onophoudelijk elke bouwsteen van de 

onderneming er bij betrekken. Elk individu is belangrijk, en we 

zijn er van overtuigd dat een veilige en loyale omgeving de 

solide basis is om succesvol te zijn als bedrijf. Ons beleid is er op 

gericht om openheid en harmonie voor medewerkers te 

bemoedigen. 

 

Qlik® Sense “Makes Sense” 

Een mooi antwoord van de financieel directeur Marc Zonneveld 

op de vraag: ”Waarom Qlik® Sense?” en daarmee liggen de 

antwoorden al verborgen in de zoektocht naar een product dat 

volledig aansluit bij de filosofie. 

“Team aan zet” 

Ook de behoefte van de gebruiker in de ontwikkelingen van 

management informatie On-demand “Makes Sense” voor hem. 

Als ook de mogelijkheid om één en dezelfde app te gebruiken op 
verschillende devices; laptop, tablet, telefoon. 

  
Het even snel op je telefoon inloggen en vanuit daar contact met 
een collega op een andere college locatie maken en dynamisch 

overleggen. 
“Mensen zien dit in hun dagelijks leven bij bijvoorbeeld de 

aankoop van een producten en willen dit ook terug zien in hun 
werkomgeving.” 

 
Story telling is geen power point presentatie, maar verhalend 

communiceren over wat je bevindingen waren. Tijdens je analyse 

je bevindingen klaar zetten om deze later gezamenlijk te 

bespreken. 

Alles met Focus op samenwerken en  communiceren. 

“Makes Sense”  

 

mailto:info@solutioconsulting.nl

