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10:00 Welkom

10:10 Introductie Planning & Control cyclus

10:20 Planning & Control cyclus bij Certe

10:40 Uitleg Diver Platform aan de hand van een klantcasus

10:50 Klant challenge

10:55 Afsluiting

Agenda
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Optimale integratie tussen:

• Data sources/ bronnen

• Applicaties

• Organisaties

Trusted partner door:

• Afspraak is afspraak

• Onderhouden lange relaties

• Branche expertise



©2020

Klantwaardering
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Trusted Partnership

• We helpen vandaag, morgen 

en in de toekomst

• Niet alleen het zakelijke telt  

maar ook het persoonlijke
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1. Iedere maand data dumps uit alle afdelingen – Excel updaten

2. Inaccuraat of incomplete data

3. Handmatige & tijdrovende processen

4. Foutgevoelige processen

Uitdagingen in P & C cyclus
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1. Integratie met boekhoudpakket,  HR en iedere denkbare applicatie 

✓ Altijd accurate & complete data beschikbaar

✓ Tijdsbesparing

2. Hoog niveau overzicht, met mogelijk tot detail analyses

✓ Doordrillen en van dimensies veranderen

✓ Downloaden

3. Deelbaar als rapporten of visueel aantrekkelijke dashboards

Hoe kan een data & BI platform helpen
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Interview Johan Vlasman
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https://youtu.be/DJmzuz_OSYU
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Johan Vlasman
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• Concerncontroller en manager planning & 
control en BI bij Certe Medische Diagnostiek 
en Advies sinds 2016

• Diverse bestuurlijke nevenfuncties

– Lid Raad van Toezicht bij Gearhing 
primair onderwijs en SBO Aquamarijn 

– Toezichthoudend bestuurder bij 
stichting Keunstwurk

• Entrepreneur
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✓ Certe is ontstaan uit meerdere fusies 

van laboratoriumorganisaties, waarvan de 

voorgangers geworteld waren in het 

Noorden.

✓ Opgericht door en voor huisartsen en 

ziekenhuizen.

✓ Onze historie gaat terug tot 1877.
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2016, waar stond Certe qua planning en control?

Uitdaging van 7 stichtingen voorzien van gewenste informatie & 

rapportages
Eén Certe BI 

oplossing

Organisatorisch: - Geen adequate planning en control-cyclus 

- Geen centrale Business Intelligence

- Beperkte data-resources beschikbaar

- Geen prioritering in doorontwikkeling P&C / BI
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Datalandschap Certe (72 applicaties)
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Periode 2016 – 2020: Hoe heb je deze uitdaging
aangepakt?

✓ Rondetafelgesprek met gebruikers uit hele organisatie

✓ (Meerjaren) Ontwikkelingspad Finance en BI

✓ Heldere stappen ontwikkeling per jaar
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Periode 2016 – 2020 Hoe heb je deze uitdaging
aangepakt?

✓Werken met heldere prioriteiten

✓Soms werken met een ‘freeze’
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Anno Planning & Control 2020 Certe 
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Anno Planning & Control 2020 Certe 
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- Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van Planning en Control?

- Welke rol speelt Data management, BI en AI in de Planning en 

Control cyclus?
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Dr. Michiel Souverijn
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• PhD in economics (2019)

• Senior Data Analist Dimensional 
Insight

https://youtu.be/kdhDVXCQDAI


Dr. Michiel Souverijn
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• PhD in economics (2019)

• Senior Data analist 
Dimensional Insight



Zorg dat je tijd overhoudt voor dat deel van je werk dat echt waarde toevoegt
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End-2-End oplossing

1 432
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Combineren van twee werelden (1)

Hoofdkantoor
Eigenaar treasury systeem

Dochteronderneming
Stuurt financiële rapportages

Dochteronderneming
Stuurt financiële rapportages

Dochteronderneming
Stuurt financiële rapportages

Dochteronderneming
Stuurt financiële rapportages
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Treasury (bankafschriften): Echte €’ s, in systeem van moeder

Grootboek (ERP): Systeem van dochter

Opdracht: Komen de bankafschriften overeen met boekhouding van dochter?

Kunnen we automatisch nagaan hoe betalingen worden verwerkt in de

boekhouding?

Combineren van twee werelden (2)



Stappenplan
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Stap 1: ontsluiten van bron 1 - Treasury
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• 800 tabellen

• Fouten in bronsysteem: dubbelingen gevonden, rekeningen met 
verkeerde valuta codering

• Inzicht op rekeningniveau tot op elke individuele mutatie, op elke 
wijze oprolbaar (handig voor controles..)



Stap 1: resultaat
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Stap 2: ontsluiten van bron 2 – Boekhouding (ERP)

©2020

• 1100 tabellen, zonder uitleg (‘hands off’, instelling: dochters 
niet belasten)



Stap 2: Het resultaat
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Stap 3: Het combineren van de databronnen
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• Welke bankrekeningen horen bij deze dochter?

• Welke grootboekrekeningen horen bij welke bankrekeningen?

• Kloppen cijfers op grootboekniveau?



Voorbeelden en resultaten uit de combinaties van de 
databronnen
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• individuele mutaties linken



Voorbeelden en resultaten uit de combinaties van de 
databronnen
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• Individuele mutaties linken

• Individuele mutaties linken & detailinzichten geven

> Complicaties:

• Mutaties bankafschrift samengenomen op bank 
grootboekrekeningen

• Afschrijving op vrijdag soms pas dinsdag verwerkt 
(Pasen..)

> Inzicht: welke boekingen niet direct in bankafschrift terug te 
vinden zijn..

• koppelen aan debiteuren/crediteuren



Voorbeelden en resultaten uit de combinaties van de databronnen
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Voorbeelden en resultaten uit de combinaties
van de databronnen
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Voorbeelden en resultaten uit de combinaties
van de databronnen
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Koppelen aan debiteuren of crediteuren

• Inzicht geven in hoe betaling verder verwerkt wordt in 
boekhouding

• Welke €’s gaan niet (direct) via deze grootboekrekeningen?

• Bij welke debiteuren/crediteuren treden verschillen op?

– IBAN nummer gebruiken uit bankafschriftmutatie => koppelen 
met gegevens van relaties (debiteuren/crediteuren).

– Bij gedeelde IBAN nummers (komt veel voor): groeperen van 
relaties



Voorbeelden en resultaten uit de combinaties
van de databronnen
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Te koppelen aan debiteuren of crediteuren



Voorbeelden en resultaten uit de combinaties
van de databronnen
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Te koppelen aan debiteuren of crediteuren



Samenvattend wat hebben we bereikt
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Geautomatiseerde rapportages2

3 Meer details door koppeling

4 Ontdekken van tegenstrijdigheden

Ontsluiting verschillende systemen1



Samenvattend wat hebben we bereikt
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Een uniform Finance & Control platform met gevalideerde en 
actuele informatie op lokaal & concern niveau.

Realisatie dat je tijd overhoudt voor dat deel van je werk dat echt
waarde toevoegt



Data Insight Week 
Challenge
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Voor 3 bedrijven de mogelijkheid om 
ons uit te dagen:

• Gooi je dataprobleem over de 
schutting (sftp)

of

• ‘Data-driven’ workshop



Contact informatie:
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Diederick Gerritsen

dgerritsen@nl.dimins.com

088 – 514 88 00  /  06 – 52 89 18 64

https://www.dimins.com


