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Agenda

Visie, implementatieplan en horizon
• Aanleiding Vena/Fluence implementaties
• Doelstelling
• Uitgangspunten
• Aandachtspunten
• Wat heeft Vena/Fluence opgeleverd?
• Scope en roadmap

Demo Vena
• Workflow
• Audittrail
• Template manurenplanning

Vragen en antwoorden



Visie, implementatieplan en

horizon 

Kees Leenders | 15:00 – 15:20



Aanleiding

De financiële kolom wil stappen zetten in ‘The transformation of finance’:
• Verschuiving van accounting naar business controlling en data analyse
• Navigate and support rol, helpen de business de juiste keuzes te maken op basis van feiten (data)
• Meer naar de toekomst (predictive=data) gericht i.p.v. rapportage over het verleden
• Acteren als business partner
• Focus op marge verhoging door meer grip

Kortom; effectief en efficiënt rapporteren en dat is niet te realiseren zonder goed gereedschap.



Hoe ondersteunt Vena de bedrijfsstrategie?

Verbeteren:

• Risico- en procesbeheersing

› Vena ondersteunt een betere vastlegging door gebruikmaking van gestandaardiseerde uniforme geborgde 

formats met audit trail inclusief opslag in een database.

• Kwaliteit van de organisatie

› Vena geeft de moderne financial handvaten om zijn/haar werk goed te kunnen doen, waardoor financieel talent 

maximaal benut kan worden en gemotiveerd blijft

Verslimmen:

• Digitalisering:

› Vena past in de ‘verslimmen strategie’ van Heijmans omdat Vena bepaalde handmatige processen automatiseert

/ digitaliseert.



Doelstelling

Effectief en efficiënt rapporteren

• Verhogen voorspellend vermogen, geen verrassingen

• Geen tijdverspilling aan verzamelen informatie en maken rapportages

• Uniformering van templates

• Focus op verbetering van zowel project control als business control, over de projecten heen leren is 

immers ook business control

• Meer datagedreven besluitvorming



Uitgangspunten

• We zijn hetzelfde tenzij!

• FMO bepaalt budget, planning en scope

• Budget is leidend voor planning & scope

• Bedrijfsdoelstellingen zijn leidend bij inrichting / verbetering van Vena

• Sturing van Vena implementatie vanuit een overkoepelend programma maar acteert op concrete behoeftes vanuit de 

business 

• Kort cyclische projecten (templates) met snel resultaat (think big, start small)

• Implementatie van templates volgens best practice beheermodel, goed voor de motivatie, draagvlak en leercurve in 

de organisatie



Aandachtspunten

• Uniform versus specifiek

› Bij templates goed kijken wat centraal/generiek kan en wat niet

• Volgen van proces

› Neem hele business mee in proces indien van toepassing

• Datakwaliteit

› Goed gebruik van Vena kan alleen als de datakwaliteit in de bronsystemen op orde is

• Change management

› Niet iedereen ziet meteen het nut van het vastleggen van data in een database m.b.v. gestandaardiseerde 

templates, met name control operations houdt het liefst vast aan eigen Excelbestanden



Wat heeft Vena/Fluence opgeleverd?

• Fundering voor meer data gedreven besluitvorming

• Gebruiksvriendelijke user interface voor alle financial planning en control operations activiteiten

• Flexibelere omgeving dan SAP BPC

• Minder beheer door externe consultants (configuratie door hoofdgebruikers Heijmans)

• Één bron voor zowel managerial- als externe verslaglegging

• Meer toegevoegde waarde voor veel minder geld

• Omarmt Office365, dus betere koppelingen met PowerBI voor dashboarding conform IBCS

• Klaar voor de toekomst (zeker 10 jaar)



Scope & roadmap

Control operations
✓ Manurenplanning 
✓ S-curve (verdeling van kosten en opbrengsten in de tijd)
✓ Risicodossier
✓ Stichtingskostenopzet (2023)

Reporting 
✓ P&L per profit center (managerial)
✓ Organisatiekosten
✓ Budget, forecast en actuals geconsolideerd (vervanging BPC door Vena/Fluence)
✓ Liquiditeitsforecast (2023)
✓ Disclosureset (2023)



Demo Vena

Koen Rooijakkers / Natasja Huiskes-Heijmans | 15:20 – 15:45



Vena solutions



Intuïtieve gebruikerservaring 

• Single-sign-on webapplicatie. (PC, Tablet, Smartphone)
• Rapporten en invoerwerkboeken via Excel (m.b.v. Excel add-in)



Online samenwerking

• Processen modelleren centraal, maar ook decentraal.
• Uitgebreide workflows met proces monitoring én process auditing



Eenvoudige administratie

• Onderhoud datamodel
• Scripts voor berekende elementen 
• Gebruikersbeheer met gedetailleerde autorisatie functionaliteit



Vena <- -> Fluence

• Fluence bevat een volwassen consolidatie engine die geavanceerde koersconversie- en consolidatie methodieken 
moeiteloos uit kan voeren.

• Fluence maakt voor de front end (workflow, invoerschermen, rapporten, dashboards) en ook voor de opslag van de 
data gebruik van het platform van Vena Solutions waarmee het naadloos geïntegreerd is. Eén van de kenmerken van 
Vena is dat het heel flexibel is, juist bij het verwerken van wijzigingen in bestaande modellen. 

• Het geheel kan ontsloten worden met PowerBI, waarmee werkelijk alle use cases op het gebied van Enterprise 
Performance Management geadresseerd kunnen worden!



Voorbeeld: Manurenplanning

‘Manager’ ontwerpt proces, en 
(invoer)werkboeken  

‘Contributors’ krijgen de taken waaraan ze 
gekoppeld zijn eenvoudig aangeboden.

Naar het Excel werkboek.



Voorbeeld: Manurenplanning

Invoerwerkboek Rapportagewerkboek



Overige modellen

- (externe) financiële verslaglegging

- lease- en huurverplichtingen standaard IFRS 16

- Registratie projectkansen en -risico’s incl. waardering

- Capaciteitsplanning projecten incl. financiële doorvertaling 

- Interne financiële verslaglegging (management accounting)

- Projectkosten- en opbrengsten verdeling in de tijd



Tot slot

E-learning, Knowledge base, Forum

Via private application tokens, directe 
connectie met PowerBI




