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GESTRUCTUREERDE EN 

GEAUTOMATISEERDE 

MAANDELIJKSE FORECASTS 

BIJ ORDINA MET SAP BPC

Ordina heeft, als grote ICT-dienstverlener, behoefte aan actuele 

informatie waarop zij direct vanuit de business kan bijsturen. 

Om aan deze wens te voldoen is het noodzakelijk dat de financiële 

afdeling van Ordina maandelijks een budget en forecast oplevert.



Analyses die richting geven 
aan de besluitvorming
In de oude situatie maakte Ordina ieder kwartaal een forecast, dit had tot 

resultaat dat er vanuit de organisatie vaak gevraagd werd om tussentijdse 

updates. Het tussentijds opleveren van standaardrapporten kostte veel tijd 

en gaf een grote druk op de financiële afdeling. De toegevoegde waarde 

van deze standaardrapporten was ook niet altijd duidelijk. Het was dus 

noodzakelijk dit proces anders in te richten om aan de wensen van de 

organisatie te kunnen voldoen.

Binnen Ordina werkte men al met SAP Business Planning & Consolidation 

(BPC) voor het consolidatieproces. Door SAP BPC ook in te richten voor 

budgettering en forecasting is er meer grip ontstaan op deze processen. 

Daarbij is het maken van analyses niet alleen inzichtelijk maar geven deze

ook richting aan de besluitvorming. Het hele financiële proces verloopt nu 

gestructureerd en is niet meer ad hoc. Ordina is met deze implementatie 

binnen SAP BPC overgestapt van een kwartaal forecast naar een maan-

delijkse forecast. Dat laatste was een belangrijk uitgangspunt voor de 

realisatie van een gestructureerd en vereenvoudigd proces. Daarnaast 

wordt er nu gewerkt met ‘één versie van de waarheid’ omdat alle data in 

hetzelfde platform staat.

“WIJ BEOORDELEN DE SAMENWERKING MET CPMVIEW EN 

DE ALGEHELE UITVOERING VAN HET TRAJECT MET EEN 8.” 

Martijn Moerkerk, project manager, Ordina

Hoofdkantoor: Nieuwegein

Branche: ICT

Aantal medewerkers: 2.900

Omzet: EUR 348 miljoen (2015)



CPMview combineert diepgaande 
financiële kennis met IT-kennis
Bij de selectieprocedure voor de partner, voor de implementatie van bud-

getting & forecast in BPC, heeft de expertise van CPMview de doorslag 

gegeven. De diepgaande finance- en IT-kennis van de CPMview consultants 

leverde gedurende het hele traject veel tijdwinst op. Ordina is positief 

over de gefaseerde aanpak van CPMview. Het traject startte met een 

uitvoerige analyse op basis waarvan een blueprint is gemaakt, pas daarna 

startte het bouwen van een oplossing voor budgetteren en forecasten. Op 

deze manier kunnen medewerkers van beide partijen aan elkaar wennen.

Goed omgaan met uitdagingen
Tijd is bij elke implementatie een uitdaging. Tegelijkertijd is het van belang 

elke stap van het project grondig aan te pakken om te voorkomen dat 

er vlak na de livegang zaken aan het licht komen die over het hoofd zijn 

gezien. Dit vraagt om een investering van beide partijen. Ordina heeft de 

samenwerking met CPMview als prettig en constructief ervaren. De kennis 

van finance, IT en de business speelt hierin een grote rol. CPMview lost 

items direct op. Hierdoor kan er altijd snel worden geschakeld.

“CPMVIEW DENKT OOK FINANCIEEL MEE, DAT IS EEN 
GROOT VOORDEEL. TERMINOLOGIE HOEFT NIET UITGELEGD 

TE WORDEN WANT DE BASISKENNIS IS ER AL.“ 

Joyce van Wijnen, business controller, Ordina

Key benefits Structureel vaker forecasts 

maken: van elk kwartaal 

naar elke maand

Minder tijd nodig 

voor interne 

processen 

Meer grip 

op de totale 

forecasting
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Over CPMview
CPMview implementeert oplossingen om (financiële) 

gegevens te transformeren tot waardevolle verant-

woordings- en stuurinformatie. Dagelijks zijn wij bezig 

met het beantwoorden van vraagstukken op het gebied 

van corporate performance management (CPM). Wij 

verbinden deze vraagstukken en brengen deze in lijn met 

de strategie van de organisatie. Daarbij onderscheiden 

wij ons door innovatieve en duurzame oplossingen neer 

te zetten die onze klanten in staat stellen om externe 

kansen te benutten en strategische doelen te realiseren.

SAP BPC implementatie
• Uitdaging
 Ordina wilde meer grip op forecasting en overstappen 

 van kwartaal naar maandelijkse forecasts.

• Doelen 
 Meer gestructureerde en geautomatiseerde maan-

 delijkse forecasts. 

• Implementatie
 SAP BPC 10.1 Netweaver op HANA

• Toekomstplannen
 • Managers begeleiden bij het budgetteren en 

  forecasten

 • Werkkapitaal forecasting

 .

Belangrijkste voordelen 
van SAP BPC

 Maandelijkse forecast

 Betrouwbare brongegevens

 Meer grip op de totale forecast


