KLANTCASE
BAM Infra Energie & Water bv
Van ambachtelijk naar digitaal
zonder vakmensen te verliezen

Van ambachtelijk naar digitaal
zonder vakmensen te verliezen

Erkend met de beste jurybeoordeling
ICT-project van het jaar in het Grootbedrijf

Het raamwerk voor toekomstbestendige
praktische bedrijven
Complexiteit verdient eenvoud.
Anders raak je erin verstrikt en kom je geen stap verder.
Het PIT raamwerk geeft helderheid.
Zodat je weet wat je te doen staat.
En in actie komt.

Digitaliseren is alleen nuttig als je bedrijf er beter
van wordt.
Focus op 5 bedrijfsprioriteiten en de data die daarvoor
nodig is.

Plannen en gerichte actie zijn de basis voor elke
verandering.
Samenhang in actie- en doelgerichte plannen.
Gerichte actie zodat plannen werkelijkheid worden.

De uitvoering bepaalt het succes van een plan.
Praktische scherphouders, gebaseerd op praktijkervaring.

De case: BAM Infra Energie & Water
▪ Bedrijfsactiviteit: aanleg ondergrondse infrastructuur.
▪ Klanten: netbeheerders en waterbedrijven.
▪ Aantal medewerkers: 1.000.
▪ Jaaromzet repeterende diensten: ongeveer €150 miljoen.

Situatie

▪ Uiteenlopende diensten met sterk repeterend karakter.
▪ Grote autonomie bij operationele teams.
▪ Sector met lage marges.
▪ Tekort aan gekwalificeerd technisch uitvoerend personeel.
▪ Betrouwbaarheid en kwaliteit uitvoeringsproces van groot belang.

Geleverde diensten
Traject Op Koers

Traject Aan de Slag

Doelstellingen
▪ Verhoging digitaliseringsgraad bedrijfsvoering.
▪ Verhoging kwaliteit uitvoeringsproces.
▪ Verhoging projectrendement.
▪ Verhoging medewerkerstevredenheid.
▪ Vergroting wendbaarheid.

Resultaten
▪Digitaliseringsgraad +75% (van 20% naar 95%).
▪Resultaat +15-20%.
▪Cashpositie +€ 1 miljoen.
▪Terugverdientijd < 2 jaar.
▪Medewerkerstevredenheid van ontevreden naar tevreden
(specifieke operationele teams).
▪Basis voor verdere implementatie bij andere bedrijfsonderdelen
BAM Infra – groei ondersteunde omzet naar € 250 miljoen.
▪Nominatie Computable Award 2019 – ICT-project van het Jaar in
het Grootbedrijf.

Wat er was

▪ Klantervaring ondermaats.
▪ Procesondersteuning niet uniform.
▪ Veelal niet ondersteunend maar
beperkend en rigide.
▪ Lijstjes en handwerk vullen de ‘gaten’.
▪ Uitvoeringsproces onvoorspelbaar.

▪ Lastig te voldoen aan informatieeisen netbeheerders en gemeenten.
▪ Lastig om kansen bij Kadaster te
verzilveren.

▪ Incompleet.
▪ Versnipperd.
▪ Veel en vaak in- en
overtypen.

▪ Frustraties over proces en
systemen hebben overhand
boven vakmanschap.
▪ Tekort aan technisch personeel.

▪ Veel fouten.
▪ Lange doorlooptijd.
▪ Lage marges.
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▪Per productlijn (5 in totaal) een eigen ‘systeem’.
▪Groot deel omzet niet ondersteund.
▪Keten van opdracht t/m afrekening niet als geheel
ondersteund.
▪Data versnipperd door het proces heen.
▪Dwingende processturing.
▪Veel lijstjes en tooltjes naast de formele systemen.
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Hoe je het wil

▪ Gelijke ondersteuning voor vergelijkbare
processen.
▪ Echte ondersteuning – werk voor
administratie.
▪ Geen losse lijstjes en handwerk.
▪ Overzicht en grip.

▪ Goede samenwerkingspartner.
▪ Informatie uitwisselen als
basiscompetentie.
▪ Makkelijk aansluiten op
ontwikkelingen in de markt.

▪ Klantervaring boven verwachting.
▪ Rekening houden met klant van de
klant.

▪ Beschikbaar.
▪ Deelbaar.
▪ Centraal, 1 versie.
▪ Compleet en correct.

▪ Prettig en soepel werken.
▪ Respect voor vakmanschap.
▪ Inhoudelijk werk boven administratie.
▪ Foutkans minimaliseren.

▪ Betrouwbare levering.
▪ Korte doorlooptijd.
▪ Geen fouten.

Wat daarvoor nodig is
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Concept
▪Uniform, compleet, instelbaar platform, voor
alle productlijnen.
▪Eén platform voor de gehele keten van
opdracht t/m afrekening.
▪De klus en monteur als centraal
uitgangspunt.
▪Proces georganiseerd rond de data.
▪Ruimte voor eigen professionele invulling
van uitvoering.
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Realiseren wat nodig is

Wat

Hoe

▪Uniforme ondersteuning repeterende diensten
▪Uitbreidbaar, aanpasbaar, flexibel, onderhoudbaar
▪Complete keten ondersteund

▪Business aan het roer
▪Focus op ‘business waarde’

▪Maatwerk kernsysteem
▪Integratie met specialistische standaard componenten

▪Data centraal in systeem
▪Klus en monteur centraal in proces
▪Professionaliteit uitvoerend personeel gerespecteerd
▪Proceskwaliteit meetbaar

▪Realisatie systeem én optimalisatie werkprocessen
▪Alle hiërarchische niveaus betrokken

▪Monteurs en uitvoerders nauw betrokken
▪Oog voor regionale verschillen, behoud van uniformiteit
▪Korte feedbackloops – snelle bijsturing door eindgebruikers
▪Acceptatie en inleren uitvoerend personeel

▪Focus op eindresultaat, route flexibel
▪Beweging als principe: snelheid van realisatie, gebruiken en
aanpassen boven oeverloos ontwerp

“Ruurd is in staat een gedegen visie te vormen en deze te vertalen
naar concrete stappen. Hij vervult verschillende rollen, van
ontwerper/architect tot projectmanager (hij is denker én doener).
Hierdoor kunnen resultaten snel gerealiseerd worden wat dan
ook snel tot successen leidt in de bedrijfsvoering.
Ik heb erg prettig samengewerkt met Ruurd.”
Jolanda van Zanen
Directeur BAM Infra Energie & Water bv

Traject Op Koers
10 weken, 4 stappen
Vaste prijs
Inzicht, duidelijkheid, grip
Sneller, Beter, Aantrekkelijker
Met een praktische digitale strategie

Traject Aan de Slag
Praktische ondersteuning bij de uitvoering
Abonnement voor 3 maanden
Vaste prijs
Beschikking over het team dat nodig is
Beschikking over de kennis die nodig is

grip op digitaal gedoe

www.pit-digitaletransformaties.nl - +31 616 874 511 - ruurd@pit-dt.nl

