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Pieter van Kuppevelt,  
business analist CSU 

“Qlik geeft meer houvast  
en beter inzicht in de  

bedrijfsvoering.”

“Als je al wat langer  
samenwerkt met een 

externe partij, zoals wij met 
Solpisis, spreek je elkaars 
taal en kun je een goede 

samenwerking opbouwen; 
dat is prettig.”

Ruim tien jaar gebruikt CSU de business intelli-
gence-tool QlikView om rapporten te bouwen en 
op basis van verschillende datasets en kpi’s dash-
boards samen te stellen. Waar aanvankelijk twee 
à drie applicaties draaiden, zijn er anno 2019 
tussen de twintig en dertig toepassingen voor 
verschillende doeleinden. Pieter van Kuppevelt,  
business analist bij CSU, werkt nauw samen 
met Solipsis en ervaart het grote voordeel van 
een interne consultant die letterlijk en figuurlijk  
ontzorgt. “Samen met een collega en twee  
consultants, waarvan een van implementatie-
partner Solipsis, buigen we ons over wat er  
dagelijks binnen de organisatie wordt vastgelegd 
en hoe dit gebeurt. Diepere analyses maken die 
gegevens inzichtelijk richting het management.”

Eén druk op de knop
In totaal 16.000 medewerkers op 11.000 locaties 
bij CSU en 10.000 medewerkers bij 50.000 cliënten  
binnen Tzorg genereren enorme hoeveelheden 
data. Dat levert registraties op in de vorm van 
uren, tijdstippen, type werkzaamheden en cliënt-
contacten. Al die losse items worden geregis-
treerd in databases en gebundeld via Qlik. Data 
is zonder twijfel een belangrijk bedrijfsmiddel  
binnen CSU en Tzorg (hulp bij het huishouden 
en individuele begeleiding vanuit de WMO). CSU 
destilleert uit QlikView rapportages en dash-
boards die periodiek worden verstrekt binnen 
de organisatie en voorziet hiermee in de basis-
behoeften van de drie hoofdprocessen financiën, 
operationele uitvoering (kwaliteit) en HR. 

Facilitair dienstverlener CSU genereert dagelijks enorme hoeveelheden data. Gegevens die zij en 
zusterorganisatie Tzorg met behulp van Qlik bundelen en analyseren. Begin dit jaar schafte CSU 
Qlik Sense aan voor betere ondersteuning door middel van datavisualisatie en nam de organisatie 
bovendien het nieuwe personeels- en salarispakket AFAS in gebruik. Solipsis adviseerde als kennis-
partner van CSU bij deze vervolgstappen en was ook verantwoordelijk voor de soepele installatie 
en koppeling met bestaande QlikView-applicaties.

Managementsamenvatting
klant:  CSU (en Tzorg)
branche:  facilitaire dienstverlening
uitdaging: Periodieke stuur- en managementinformatie 
oplossing: Uitbreiding naar Qlik Sense en ontsluiting AFAS-pakket 
voordelen:  • Standaardisatie door automatiseringsslag 
 • Sturing op personele KPI’s
 • Ondersteuning door datavisualisatie

www.solipsisperformancemanagement.nl

CSU blijft scherp  
met QlikView-analyses  

en -rapportages  

www.csu.nl
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Van Kuppevelt: “Solipsis heeft ons geadviseerd om bepaalde  
rapportages en processen te standaardiseren en automatiseren. 
We hebben met Qlik één rapportage gegenereerd die nu met één 
druk op de knop periodiek voor alle businessunits kan worden 
samengesteld. Managers kunnen meer beleidsmatig bezig zijn en 
zich focussen op de eigen business nu ze beschikken over een peil-
stok om de eigen locatie te analyseren, te kennen en bij te sturen. 
Het levert een enorme tijdswinst op. Uit deze automatiseringsslag 
komen weer nieuwe verzoeken om de data te verrijken. Mensen 
zien namelijk wat de dashboards hen brengen en willen steeds 
meer opgenomen hebben in de rapportages. Het mooie is dat je 
het verhaal achter de cijfers duidelijk krijgt.”

Inzoomen op detailniveau
In januari 2019 schafte CSU Qlik Sense aan om de organisatie nog 
meer te ondersteunen door middel van datavisualisatie. Solipsis 
voerde de installatie uit en zorgde voor de koppeling met de reeds 
bestaande QlikView applicaties. Met Qlik Sense kan CSU nu over 
alle data beschikken die zij in QlikView beschikbaar hebben en 
kan de organisatie met nieuwe dashboards nog betere analyses 
maken. In de dashboards zit ook een mapfunctie (Google maps)  
waar CSU op dit moment een pilot mee draait. Volgens  
Van Kuppevelt zit de meerwaarde in het feit dat de manager  
eenvoudig via Qlik Sense over een dashboard beschikt van zijn  
eigen vestiging. “Hij kan letterlijk op de kaart zien welke projecten 
waar in de regio worden uitgevoerd, waar het meeste verzuim is 
enzovoorts. Je kunt echt inzoomen op een locatie en alle gewenste  
details en gegevens bij elkaar trekken. Zo verbeteren we onze  
performance richting medewerkers, klanten en cliënten.”

Groei in licenties
CSU is in ontwikkeling. Van Kuppevelt verwacht naast personele 
uitbreidingen ook software-uitbreidingen. “De backlog, de werk-
voorraad van werkzaamheden neemt alsmaar toe. Steeds meer  
collega’s geven aan dat zij iets willen met data en de (ad hoc)  
analyse- en rapportverzoeken nemen toe. Daarin denken we  
continu mee om ervoor te zorgen dat iedereen over actuele (kpi) 
dashboards en stuurinformatie beschikt. Steeds meer informatie-
bronnen moeten we koppelen. Met behulp van QlikView en  
Qlik Sense kunnen we aan veel verzoeken voldoen. Er zijn nu meer 
dan 150 unieke gebruikers per maand en dit aantal zal alleen maar 
groeien.”

Leren van Solipsis
Begin 2019 nam CSU het nieuwe personeels- en salarispakket AFAS 
in gebruik. “Er is een enorme database bijgekomen die we via Qlik-
View ontsluiten om te kunnen blijven sturen op personele kpi’s. Het 
is knap hoe Solipsis dit technische project heeft bedacht en hoe 
het is verlopen.” De wekelijkse aanwezigheid van een consultant 
van Solipsis ervaart Van Kuppevelt als groot voordeel. “Met elkaar 
schakelen kan vrij eenvoudig en als we wensen hebben, kan hij het 
technische stuk snel bouwen. Het werkt erg efficiënt.”

Bovendien ontzorgt Solipsis, want buiten de reguliere consultancy-
werkzaamheden voeren ze ook het beheer van QlikView en  
aangrenzende ICT-zaken uit zoals performance management,  
autorisatiezaken, licentiebeheer en het onderhoud van het ETL-
proces. “Ook adviseren ze over onze infrastructuur. Het onder-
houd en de koppeling van al die softwarepakketten levert een 
volgend vraagstuk, namelijk de ICT. Wat kan de ICT-server aan? 
Wat kunnen we zelf doen? Wat zouden we kunnen outsourcen? 
Dit soort vragen moeten we opnieuw beantwoorden. Bovendien 
moeten we over al deze hoeveelheden data veiligheid kunnen  
garanderen. Naar klanten, naar partners, naar werknemers.”

“Als je al wat langer samenwerkt met een externe partij, spreek je 
elkaars taal en kun je een goede samenwerking opbouwen; dat is 
prettig. De consultant van Solipsis is enorm proactief, laat nieuwe  
technische snufjes zien en geeft best practices. Al met al, erg  
leerzaam voor CSU, want we verbeteren continu de organisatie.”

Alles in één dashboard
CSU is een platte, informele organisatie zonder drempels tussen 
de organisatielagen. Die  cultuur stimuleert en er zijn genoeg  
ontwikkelingen en uitdagingen waarbij CSU samen met Solipsis 
stappen kan zetten. Voor de toekomst ziet Van Kuppevelt het 
liefst één dashboard waarin alle gegevens binnen de drie hoofd-
processen worden gecombineerd, maar die weg is nog lang. 
“Voor nu ben ik scherp op de huidige mogelijkheden. Scherp - dat 
is wat in het dna van een CSU-medewerker zit.”

Performance Management 
Hoe beter u weet wat u kunt, hoe beter u zult presteren. Hoe 
duidelijker uw zwakke punten zijn, hoe eenvoudiger het wordt 
te besluiten ze óf te verbeteren óf te aanvaarden. Prestatie-
management, mits doordacht ingevoerd, loont in hoge mate.  
Onderzoeken wijzen uit dat organisaties die sturen op hun  
prestaties het duidelijk beter doen, in zowel financieel als  
niet-financieel opzicht. Door inschakeling van Solipsis wordt 
uw informatie geordend en bruikbaar voor planning, analyse,  
rapportage, dashboards, visualisering en scorecarding. Meer  
informatie? Kijk op www.solipsisperformancemanagement.nl  of 
neem contact met ons op via info@solipsis.nl. We informeren u 
graag.

Solipsis; Comfort Class in ICT 
Al sinds 1984 is Solipsis actief binnen de wereld van de informatie-  
en communicatietechnologie. We bieden een uitgebreid pakket  
van diensten en producten aan, dat we hebben ondergebracht 
in de businessunits Performance Management, Managed  
Services en Document Management. Solipsis; Comfort Class in ICT.  
Wel zo comfortabel. 
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