‘HET BIEDT ONS
EEN SOLIDE
BASIS VOOR
SAMENVOEGING
VAN ALLERLEI
BRONSYSTEMEN
VANUIT BEIDE
ORGANISATIES’

WAT IS
MEE-VIVENZ?

FEITEN IN HET KORT
BEDRIJF
MEE-Vivenz
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Sinds 1 januari 2020 zijn de twee grote
organisaties in het maatschappelijk domein,
MEE Plus en Vivenz, gefuseerd. MEE-Vivenz
is sindsdien het centrale aanspreekpunt voor
sociale thema’s binnen 31 gemeenten.

WERKNEMERS BRANCHE

De krachtige organisatie MEE-Vivenz zet zich
in voor sociale thema’s in onze samenleving,
zoals armoede, opvoeding, jongerenwerk,
langdurige zorg, eenzaamheid van ouderen
en gedragsproblematiek. De onderlinge
uitwisseling van kennis en informatie is
daarvoor onmisbaar.

Inzetten voor sociale thema’s die
spelen in de samenleving

500 Maatschappelijke
dienstverlening

ACTIVITEITEN

GELEVERDE OPLOSSING
MEE-Vivenz maakt betere
beleids- en managementbesluiten
door inzet van TimeXtender
en Qlik Sense

‘SINDS DE SAMENVOEGING VAN DE
ORGANISATIES BESCHIKKEN WE NOG STEEDS
OVER DATA UIT HET VERLEDEN. DEZE KUNNEN
WE VERGELIJKEN MET NU. DAT VORMT DE
GEFUNDEERDE BASIS VOOR BELEIDS- EN
MANAGEMENTBESLUITEN BINNEN MEE-VIVENZ’
Ralph Ebbers
Business Analist | MEE-Vivenz
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UITDAGINGEN
Meerdere HR- en financiële systemen, losse
urensystemen, een arbodienstsysteem en
clientvolgsystemen. Hoe zorg je in die brei van
informatie voor overzicht?
‘Ons traditionele datawarehouse was niet meer
geschikt voor het verzamelen van uitgebreide
data uit applicaties als Exact Globe, -Online en
-Synergy, Loket en Regas. Het kostte bovendien
veel tijd en moeite om goede rapportages
te genereren’, aldus Ralph Ebbers van MEEVivenz. ’We hadden daardoor onvoldoende
sturingsmiddelen en geen betrouwbare data.
We wilden graag meer grip, vooral ook op
financiële data. Het jaar 2019 stond in het teken
van het samenvoegen van de bedrijfssystemen
van twee organisaties. Hiervoor zijn we op
zoek gegaan naar de best aansluitende Data
& Analytics oplossing voor de toekomst mét
behoud van data uit het verleden.’
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OPLOSSING
De aangeboden oplossing TimeXtender
zorgt voor MEE-Vivenz voor een robuust,
beheersbaar en overdraagbaar datawarehouse.
In combinatie met Qlik Sense zorgt het voor
nieuwe inzichten rondom performances.
‘Het biedt ons een solide basis voor de
samenvoeging van allerlei bronsystemen
vanuit beide organisaties’ aldus Ralph Ebbers
van MEE-Vivenz. ‘Data uit het verleden blijft
behouden. Het eenvoudig kunnen herleiden
uit welk bronsysteem de verzamelde data
afkomstig is, biedt voor ons een uitkomst!’.
‘Aangezien we TimeXtender gecombineerd
hebben met de visualisatietool Qlik Sense,
maken we nu eenvoudig gebruik van een
performance-meting dashboard en een
rapportage voor verschillende disciplines’, aldus
Ralph Ebbers.

5

VOORDELEN VOOR MEE-VIVENZ
TimeXtender zorgt
voor uniformiteit: de
nieuwe organisatie
werkt volgens
eenduidige afspraken
en systemen, waarin
data uit verschillende
databronnen behouden
blijft.
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Eenvoudig automatisch
gedocumenteerde,
overdraagbare en AVGproof gegevens ophalen,
waardoor het afleggen
van verantwoording
sneller gaat.

Foutmarge is
geminimaliseerd; er zijn
minder handelingen
nodig om snel en
beter inzicht in de
performances te krijgen
door gebruik te maken
van TimeXtender en Qlik.

WAAROM
2FOQUS
‘Als gebruiker bepaal je mede hoe een
systeem in elkaar zit. Het is dus enorm
belangrijk dat er goed naar je wordt
geluisterd. Tegelijkertijd is het
onmisbaar dat je leverancier doorvraagt.
Want dat dwingt je om heel nauw te kijken
naar je organisatie, de datastromen en de
behoeften die er zijn. En er is vaak meer
mogelijk dan je denkt.
Het partnership met 2Foqus draaide dan
ook om kennisdeling. Zij leerden van mij,
ik leerde van hen. Dat zorgde voor een
uitstekende oplossing, die de mensen van
2Foqus naadloos inregelden. Een prachtig
resultaat van een heel plezierig project’,
aldus Ralph Ebbers.
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MEER WETEN?

BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONZE EVENTS, NIEUWS EN TIPS

MAAK
KENNIS
MET ONZE
EXPERTS!

