
WESSANEN KIEST VOOR STANDAARDISERING 
EN DUURZAAMHEID MET WINSHUTTLE

De doelstelling van Wessanen was glashelder: het Master 

Data Management (MDM) naar een hoger niveau tillen. 

De data moest betrouwbaarder en op tijd beschikbaar zijn. 

Wessanen wilde toe naar een situatie waarbij de data-invoer 

verloopt volgens het principe: first-time-right. Op die manier 

wil de organisatie risico’s en kosten terugbrengen.

Op organisatorisch vlak moest het beheer (ownership) van 

data terug naar de business. Om processen business driven 

te maken, moet de verantwoordelijkheid voor databeheer 

niet bij IT liggen.

MDM strategie

Om het Master Data Management structureel te verbeteren, 

heeft Wessanen gekozen voor een grondige aanpak. “We 

hebben onze MDM-strategie gebouwd aan de hand van 

vijf onderdelen”, vertelt Karel Siemerink, hoofd Enterprise 

Information Management bij Wessanen. “Die vijf bouwstenen 

zijn: Governance, Standards, Architecture, Deployment  

en Quality.”

REFERENCE 

Wessanen is een bedrijf met een rijke geschiedenis die ruim 250 jaar teruggaat. In Nederland is vooral het 

merk Zonnatura bekend, maar Wessanen bedient in Europa met verschillende merken een brede markt in de 

voedselindustrie. Duurzaamheid staat daarin altijd voorop. Onlangs heeft de organisatie het Master Data Management 

ingrijpend verbeterd. Daarmee is data echt een van de belangrijkste corporate assets geworden. De inzet van 

Winshuttle om processen te standaardiseren heeft daarin een belangrijke rol gespeeld.
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DEPLOYMENT
- Change management
- Data process improvement

QUALITY
- Standardized metrics
- Data roles and responsibilities

GOVERNANCE
- Data ownership
- Strategic data policy

STANDARDS
- Common data definitions
- Content and accuracy

ARCHITECTURE
- Data usage
- Data entry and storage



Governance en Standards vormen het fundament en bepalen 

de structuur voor de besluitvorming. Siemerink: “Governance 

is het DNA van je databeheer. Je legt er data ownership 

in vast en bepaalt de rules of engagement. Wie is op welk 

moment in het proces verantwoordelijk voor specifieke 

data?”

Vervolgens heeft Wessanen alle standaarden zorgvuldig 

gedefinieerd. “De data-definities vormen samen echt onze 

bijbel. Daarin leggen we voor al onze data nauwkeurig vast 

welke data vereist is en in welke vorm, bijvoorbeeld om een 

nieuwe klant, leverancier of materialen aan te maken.”

Op basis van Governance en Standards heeft Wessanen 

met behulp van Winshuttle de Architecture vormgegeven. 

“Winshuttle is een geweldige tool om je processen zo in te 

richten, dat het compliance afdwingt. Het is een absolute 

enabler voor de business om grip te houden op de data.”

Ook in de laatste twee onderdelen, Deployment en Quality, 

speelt Winshuttle een belangrijke rol. “Met de implementatie 

van Winshuttle beschikken we nu over heldere dashboards 

en rapportages om de processen continu te verbeteren. 

Daarnaast kunnen we met behulp van query’s direct zien wat 

de status is van een specifieke workflow. Zo monitoren we 

voortdurend wie binnen een proces aan zet is.”

Organisatorisch op orde

“Als je in de praktijk aan de slag wil met het verbeteren 

van je Master Data Management, dan begint dat met een 

goed ontwerp van je processen”, zegt Ed Meiners, Logistics 

Application Consultant bij Wessanen.

“Wij zien het data creation process als volgt: initiate, 

contribute, approve, govern en upload. Het proces begint bij 

een medewerker die data voor het eerst invoert. Die invoer 

wordt gecontroleerd en zo nodig aangevuld door één of 

meer approvers. 

Daarna zijn er mensen die supply chain informatie toevoegen, 

zoals purchase-informatie en volgt er een check door mensen 

van finance die eventueel nog data toevoegen. En tot slot 

komt het bij een data steward die uiteindelijk bepaalt of data 

in het systeem mag komen.”

Wessanen gebruikt de workflow van Winshuttle om deze 

stappen in het proces op een goede manier te borgen. “Elke 

workflow eindigt uiteindelijk bij één iemand die verant-

woordelijk is voor de allerlaatste check”, zegt Siemerink. 

Meiners vult aan: “De kracht van Winshuttle zit ‘m voor ons 

in de eenvoud. We hebben nu veel meer controle over de 

workflow en over de invoervelden die medewerkers te zien 

krijgen. Door het aantal velden te beperken, vereenvoudigen 

we de werkwijze voor de eindgebruikers ingrijpend. We 

dwingen onszelf om processen volledig uit te werken en data 

“De data-definities vormen
samen echt onze bijbel”

KAREL SIEMERINK, WESSANEN

“De kracht van Winshuttle
zit ‘m voor ons in de eenvoud”

ED MEINERS, WESSANEN
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owners aan te wijzen die verantwoordelijk zijn 

voor wat we wel en niet vastleggen.”

Winshuttle Composer

Meiners: “Een nieuwe solution begint met 

Winshuttle Transaction. Daarmee maak je een 

recording van de SAP transactie. Die recording 

sla je op als een script die je importeert in een 

solution. Per script zie je gewoon de velden 

terug die je ook in SAP tot je beschikking hebt.” 

Vervolgens biedt Winshuttle de mogelijkheid 

om regels te koppelen aan de invoervelden. Die 

regels zorgen er bijvoorbeeld voor dat als veld A 

en veld B een bepaalde waarde hebben, veld C 

automatisch gevuld wordt. 

 “Wat mij betreft zit daar een enorme kracht 

van Winshuttle. We kunnen het de gebruiker 

daarmee veel gemakkelijker maken want die 

hoeft simpelweg minder in te voeren. En hoe 

eenvoudiger de invoer, des te hoger is de 

kwaliteit van je data omdat er minder kans is 

op fouten.” Wessanen wist het aantal vereiste 

velden voor de aanmaak van vendor-data terug te 

brengen met zo’n 40%.

Workflow design

Winshuttle legt een koppeling tussen SAP en 

SharePoint. Dat maakt het mogelijk om via 

SharePoint de complete workflow te bouwen die 

volledig geïntegreerd is met SAP . “We gebruiken 

SharePoint lists om te bepalen welke workflow 

gevolgd wordt. Afhankelijk van de gekozen 

dochteronderneming en het type leverancier dat 

iemand aan wil maken wordt in een SharePoint 

list aangegeven welke mensen daarbij horen. 

En naar hen wordt het formulier dan doorgezet. 

Binnen de workflow kunnen we op elk moment 

waardeafhankelijke checks inbouwen die ervoor 

zorgen dat het proces bijvoorbeeld opnieuw 

begint als dat nodig is.”

Heldere audit trail

Dankzij Winshuttle heeft Wessanen de kwaliteit 

van de Master Data voor materialen en vendors 

structureel verbeterd. Op dit moment legt het 

bedrijf de laatste hand aan een vergelijkbare 

verbeterslag voor klantdata. Door aan de 

voorkant, bij het ontstaan van de data ingrijpende 

verbeteringen door te voeren, verlopen de 

processen nu effectiever, efficiënter en sneller. 

Medewerkers zijn tevredener over hun eigen 

werk omdat de verantwoordelijkheden duidelijk 

verdeeld zijn, wat zorgt voor een betere sfeer en 

hogere productiviteit.

“We hebben de afgelopen jaren enorme stappen 

gezet”, zegt Siemerink. “Van een situatie met 

allerlei formulieren die via mail en hard copy 

werden verzameld om vervolgens handmatig te 

worden ingeklopt in SAP, zijn we naar een veel 

eleganter proces gegaan. Zo hebben we een 

reductie van 50 tot 60 procent gerealiseerd in tijd 

en moeite binnen het proces van master data-

creatie. En onze audit trail is nu heel helder.”

Wessanen blijft Winshuttle in de toekomst 

inzetten om nog meer controle te krijgen over 

processen. “We werken toe naar een situatie 

waarin vrijwel niemand meer rechtstreeks gebrui-

kersrechten in SAP nodig heeft voor creatie en 

onderhoud van master data. Het verzamelen, 

controleren en invoeren van data verloopt dan 

volledig in Winshuttle. De rollen zijn dan nóg 

duidelijker gescheiden, wat weer goed is voor 

de audits. Maar wat misschien nog belang-

rijker is, is dat Winshuttle ons helpt om onze 

duurzaamheidsdoelstelling te behalen. Beter 

beheer van data zorgt er bijvoorbeeld voor dat 

onze voorraden zorgvuldiger kunnen plannen 

met minder derving en dus minder onnodige 

productie.”

Ctac - Enabling your Ambition

Ctac helpt als innovatieve ICT  

Solution Provider klanten bij het 

realiseren van hun ambities. Dat 

doen we door het ontwikkelen en 

implementeren van branchegerichte 

oplossingen die exact inspelen op 

de bedrijfsprocessen van klanten in 

uiteenlopende sectoren. Met een 

passie voor technologie en een 

scherp oog voor bedrijfsprocessen 

werken we dagelijks op het snijvlak 

van business en IT. De sector-

specifieke totaaloplossingen voor 

onder meer retail, wholesale, real 

estate en charity zijn samen met 

klanten ontwikkeld. We completeren 

deze composed solutions met een 

volwaardig pakket van diensten, 

variërend van businessconsultancy 

tot managed services en software-

ontwikkeling tot mobility- en cloud-

diensten. Daarbij kiezen we altijd 

voor een professionele benadering, 

een innovatieve invalshoek en  

transparant, persoonlijk contact.

Ctac is genoteerd aan Euronext 

Amsterdam.
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