
VOOR LOGISTIEK IS VIJF 
MINUTEN ADMINISTRATIE 

AL TE VEEL

Reference case | MagazijnApp VolkerWessels Telecom 

CONNECTED.POSSIBILITIES.



Niemand gaat in een magazijn werken om vervolgens de helft van de week 

administratieve handelingen uit te voeren. Toch ontkwamen de logistiek medewerkers 

van VolkerWessels Telecom daar niet aan: iedereen heeft er immers belang bij dat 

de voorraden kloppen. Dit is helaas wel een zeer tijdrovende en repeterende klus. 

Recognize verhielp dit door een slimme magazijnapp te bouwen. Met deze app 

kunnen de magazijnmedewerkers nu efficiënter en laagdrempeliger een sluitende 

administratie bijhouden. Ook zijn verschillende magazijn locaties uniform gaan 

werken. Dit bespaart niet alleen veel tijd, maar levert ook blije medewerkers op.

DE KLANT
VW TELECOM
VolkerWessels Telecom is een landelijk actieve specialist in digitale infrastructuren, zoals 

glasvezel. Tot het takenpakket behoren het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van 

netwerken. Een speerpunt is het realiseren van een hoge mate van verbondenheid. Het bedrijf 

omschrijft zichzelf op de eigen website onder meer met deze woorden: “Hoewel de techniek 

altijd aan de basis van onze werkzaamheden staat, ligt onze focus bij de eindgebruiker. We 

werken met de creativiteit van een innovator en het realisme van een bouwer. We combineren 

de kennis van een specialist met de daadkracht van 1.600 medewerkers.”

DE SITUATIE
VW TELECOM
Om die grote verbondenheid te realiseren, is er een grote hoeveelheid materiaal nodig. Je kunt 

je voorstellen dat dit een enorme logistieke uitdaging is om voorraden bij te houden, te beheren 

en op de juiste momenten materiaal uit te leveren. VolkerWessels Telecom bewaart dat in 

eigen magazijnen en in die van onderaannemers. Heeft een monteur iets nodig uit een van die 

opslagplaatsen? Dan wordt daarom gevraagd via de mail, per telefoon of – meestal – vanuit het 

centrale ERP. De gegevens daarover worden handmatig bijgehouden in Excel. De verschillende 

magazijnlocaties bleken diverse werkwijzen te hanteren over hoe materiaal aan te vragen, wat 

het bijhouden van een actueel beeld van de voorraad bemoeilijkte.



HET KNELPUNT
BIJ VW TELECOM
Niemand kan het knelpunt zo goed samenvatten als een van de logistiek medewerkers van 

VolkerWessels Telecom. Die liet zich namelijk 

eens ontvallen: “Ik heb niet op deze baan 

gesolliciteerd om de helft van de week 

administratieve handelingen uit te voeren.” 

Geef hem eens ongelijk.

Logistieke teams hebben er steeds meer 

taken bijgekregen. Ook ligt er druk op deze 

afdelingen, doordat er zo efficiënt mogelijk 

gewerkt moet worden zonder in te leveren op 

de kwaliteit van de administratie. Vertraging is 

al helemaal not done. Heldere en traceerbare 

informatiestromen zijn daarom cruciaal. De 

datastromen zijn daarbij leidend. 

Technologie is daarom niet meer weg te 

denken voor de logistieke afdeling, maar alles 

moet wel zo soepel mogelijk werken. In de 

praktijk blijkt dat er in magazijnen nog veel 

gebruik wordt gemaakt van legacy-systemen, 

met beperkte koppelingen met applicaties 

van derden, laat staan met clouddiensten.

Ozgur Isik is teammanager I&L bij VolkerWessels Telecom. Hij is de eindverantwoordelijk voor 

het magazijn in Breukelen. “Ik ben verantwoordelijk voor het totale proces van inslaan en 

opslaan. Het was een wens van mij om hier een beter systeem voor te laten ontwikkelen.

We werken met een verouderde ERP, waarin niet alle relevante informatie opgeslagen kan 

worden. Ook is het moeilijk overzicht te houden over de totale voorraden, omdat die informatie 

zowel in de boekhouding als in allerlei losse mails staat.” 

“Ik ben 
verantwoordelijk voor 
het totale proces van 
inslaan en opslaan.
Het was een wens 

van mij om hier een 
beter systeem voor 

te laten ontwikkelen. 
We werken met een 

verouderde ERP.”

Ozgur Isik 
Team Manager I&L

VW Telecom



Daardoor kan het voorkomen dat een monteur niet of onvoldoende is ingelicht over zijn 

geleverde bestelling of dat niemand weet in welke stelling de materialen precies staan. Dat 

vraagt om automatisering. Maar hoe moet dat als een deel van de software verouderd is?

Het uitfaseren of upgraden van een ERP-pakket is een tijdrovende en dure aangelegenheid. 

Een ERP vormt bovendien het geweten van een organisatie en kan dus niet zomaar vervangen 

worden. 

Tegelijkertijd ontstaat door verouderde 

technologie het risico dat het systeem 

niet voor de medewerkers werkt, maar de 

medewerkers voor het systeem. Het laatste 

was het geval bij VolkerWessels Telecom. 

Logistieke medewerkers moesten de helft 

van de week handmatige en eentonige 

administratieve taken op zich nemen. 

Bovendien werd er gewerkt met verschillende 

interne en externe applicaties, met 

spreadsheets en zelfs nog ouderwets met papier. Revish Soekhoe, Product Owner Automation 

Hub bij Recognize en deel van het Automation Team, dacht toen hij dit hoorde: “Wij kunnen dit 

samen oplossen!”

“Wij kunnen dit samen 
oplossen.”

Revish Soekhoe 
Product Owner

Recognize



Revish Soekhoe en zijn team houden zich bezig met het optimaliseren en automatiseren van 

bedrijfsprocessen. Door slimme technieken en oplossingen koppelen zij systemen en informatie 

stromen aan elkaar, ondanks dat deze verouderd zijn of er geen directe koppelingen bestaan. 

De logistieke processen van VolkerWessels Telecom zouden hier veel baat bij hebben. 

Automatisering is echter – zoals zo vaak – gemakkelijker gezegd dan gedaan. Werd er immers 

geen legacy-ERP gebruikt voor het magazijn? 

DE OPLOSSING
VOOR VW TELECOM

Dit is een uitgelezen kans voor Robotic Processing Automation (RPA).Het proces en de 

knelpunten zijn eerst gedetailleerd in kaart gebracht en is er een uniformerings- en 

optimalisatieslag toegepast. 

Revish Soekhoe vertelt: “Het idee waarmee ze bij ons aanklopten: RPA moet gegevens vanuit 

een spreadsheet, die gevuld wordt door magazijnmedewerkers, overtikken in het ERP-systeem. 

Dat kan nóg slimmer en eenvoudiger, vonden wij.”



Toen VolkerWessels Telecom bij Recognize aanklopte met het idee voor een robot had het 

Automation team net zijn eerste Power App opgeleverd. Power Apps is een dienst van Microsoft 

waarmee op toegankelijke wijze apps gebouwd kunnen worden en waarin het mogelijk is data 

vanuit verschillende bronnen in te laden. 

Dat klinkt ingewikkeld, maar dat wil gewoon zeggen dat de gebruiker één app krijgt waarin 

de data van één of verschillende systemen zichtbaar is. Mutaties van deze data kunnen via de 

app worden doorgegeven aan bijvoorbeeld een robot. “Power Apps geeft ons de mogelijkheid 

om in een korte doorlooptijd krachtige apps te ontwikkelen met diverse toepassingen,” vertelt 

Soekhoe.

 

“Wanneer die gecombineerd worden met 

RPA, hoeven gebruikers niet meer te leunen 

op programma’s die veel complexer zijn in het 

gebruik. Dankzij Power Apps hebben we een 

applicatie gebouwd die dienstdoet als nieuwe 

frontend. 

Daardoor krijgt het legacy-ERP een 

gebruiksvriendelijke interface. Door een 

harmonieuze samenwerking tussen Power 

Apps en RPA zijn wij in staat de gebruiker te 

voorzien van accurate voorraad en inzicht in 

alle logistieke bewegingen zonder frustraties.

Vervolgens wordt de voorraad nauwkeurig 

bijgewerkt. Die combinatie van tools bespaart 

tijd en de nodige frustraties.”

“Power Apps geeft ons 
de mogelijkheid om in 
een korte doorlooptijd 

krachtige apps te 
ontwikkelen met 

diverse toepassingen.”

Revish Soekhoe 
Product Owner

Recognize



Om dit project tot een succes te brengen, heeft het Automation Team zowel een magazijnapp 

als een aantal digitale medewerkers gebouwd, die de administratieve taken op een uniforme 

wijze uitvoert. 

Die zetten automatisch gegevens over van het ene naar andere systeem door de menselijke 

handelingen na te bootsen, net zoals een gebruiker dat zou doen. De medewerker staat nog 

steeds aan het roer, maar voor het verwerken van de administratieve taken in het ERP-systeem 

kan hij nu vertrouwen op de digitale assistent.

HET VERBETERDE PROCES 
VOOR VW TELECOM

Wanneer de taken zijn afgerond, rapporteert de robot de status van de opdrachten aan de 

medewerker(s). Hiermee wordt het hele proces geautomatiseerd: van de vrachtwagen die voor 

de deur van het magazijn staat tot het afleveren van het materiaal aan de monteur. 

Wanneer de leverancier zich meldt, moet de magazijnmedewerker weten wat en hoeveel er is 

besteld. Dit is te zien in de magazijnapp, die daarvoor gegevens deelt met het ERP.



Vervolgens kan gemakkelijk in de app aangegeven worden hoeveel van het materiaal is 

geleverd. Wijkt dat af? Dan kan dat aangegeven worden. Ozgur Isik: “In de oude situatie moest 

je daarover mailen. Dan had je al die informatie vervolgens in allerlei mails staan. Dankzij de app 

kun je zo’n afwijking gemakkelijk doorgeven.” Ook kan er een foto van de pakbon meegestuurd 

worden of kan er een manco worden gemeld. Die informatie wordt dan in de database aan de 

bestelling in kwestie gekoppeld. Monteurs kunnen via de monteursapp materiaal bestellen voor 

hun bus of project. Deze bestellingen worden door de magazijnbeheerder beoordeeld in de 

magazijnapp. 

De goedkeuring hangt af van zaken als de juiste 

hoeveelheid en het geschikte type materiaal voor 

die klus. Een afwijzing wordt vergezeld door een 

berichtje aan de monteur. Bij goedkeuring wordt 

de bestelling doorgezet naar de orderpicker die 

het materiaal klaarzet.

Een bestelling kan namelijk pas toegekend 

worden zodra een magazijnmedewerker die aan 

zichzelf heeft toegekend. Dit voorkomt dat twee 

medewerkers dezelfde bestelling klaarzetten, 

waardoor er een stuk foutgevoeligheid 

weggenomen wordt. Zodra de order gepickt 

is, krijgt de besteller een seintje wanneer het 

materiaal geleverd wordt of in welke stelling het 

materiaal klaarstaat om opgehaald te worden. 

Hierdoor is elke bestelling traceerbaar. Bij het 

ophalen van materiaal zet de monteur vervolgens 

een handtekening aan de balie en krijgt een automatisch gegenereerd mailtje met de dito 

pakbon. Blijft er materiaal over? Dan kan er via de app materiaal geretourneerd worden door de 

monteur. Ook dit proces is geautomatiseerd.

Dit zijn heel wat stappen, die onnodig veel tijd kosten wanneer ze handmatig afgehandeld 

zouden worden. Gelukkig is dit allemaal geautomatiseerd. Ozgur Isik: “Ook dit scheelt weer veel 

mailwerk en daardoor veel tijd. Ook wordt voorkomen dat er twee keer gelopen wordt voor één 

order. Dat gebeurde vroeger nog weleens.”



Zoals vermeld heeft Recognize samen met de stakeholders het gehele logistieke 

proces geanalyseerd en geoptimaliseerd. Het  proces van materiaal opslag tot en 

met uitgifte en verbruik is volledig geautomatiseerd middels intelligentie in de app 

en robots die de verwerking doen in een legacy ERP systeem. Het resultaat is een 

simpele en uniforme proces, zoals hieronder weergeven.

Materiaal levering
door leverancier

Materiaal bestelling
door monteur

Verwerken magazijn 

voorraad in ERP systeem

Voorraad 
magazijn registreren

Materiaal verzamelen 
door magazijnwerker

Materiaal klaarzetten 
op stelling

Bijwerken voorraad 

in ERP systeem

Ophalen & eventuele 
retour materiaal

Voorraad bus-
magazijn registreren

Materiaal verbruik
op project

Registreren

in ERP systeem



In korte tijd heeft Recognize de app en de robots gebouwd. Dat was natuurlijk niet gelukt 

zonder de waardevolle input van de mensen op de werkvloer. De medewerkers gaven open en 

eerlijk aan waar de schoen knelde. Ook waren ze bereid op om de app te testen en feedback 

te geven. Zij moesten immers dagelijks de app gaan gebruiken. Bovendien wisten zij het beste 

waar het toenmalige systeem tekortschoot. 

Ozgur Isik is enthousiast over de samenwerking: “Het Automation Team betrok ons actief bij 

het proces. Ik schoof natuurlijk aan, maar ook verschillende orderpickers werden uitgenodigd. 

Samen hebben we aangegeven waar we behoefte aan hebben. We mochten bovendien 

feedback leveren op het ontwerp. Vervolgens heeft Recognize dat allemaal vertaald naar een 

gebruiksvriendelijke app.”

Revish Soekhoe vult aan: “Die houding zit in ons DNA: we willen niet alleen voor de 

medewerkers bouwen, maar ook samen mét hen. Daarom hebben we samen met de key-

users het proces vóór de automatisering in kaart gebracht. We bespraken de pijnpunten en de 

verbetermogelijkheden. 

Daarbij brainstormden we ook over hoe de ideale interface eruit zou zien. Onze werkwijze was 

eigenlijk best simpel: grote dingen klein maken en dit vooral samen doen. Dat is echt een van 

de succesfactoren. Zo ontwikkel je samen en waarborg je dat het plan leidt tot een resultaat dat 

beide partijen volledig kunnen omarmen.”

DE SAMENWERKING
MET VW TELECOM



Ozgur Isik is tevreden vanuit zijn rol als beheerder. “Ik hoef niet langer verschillende schermen 

in de gaten te houden of te wisselen tussen allerlei programma’s en mijn mail. Via de app kan 

ik precies zien of er voldoende materiaal beschikbaar is en of de orders goed verwerkt worden. 

Gaat er alsnog iets mis? 

Dan kan dat opgezocht worden via het 

rapport die de robot stuurt.” Bovendien – en 

dat is misschien nog wel het belangrijkst – is 

het enthousiasme op de werkvloer groot. 

Isik: “Door de app zijn de foutmarges en vooral 

de administratieve last sterk teruggedrongen.

De orderpickers hebben nu nog maar drie 

minuten nodig voor één bestelling.” Wat is er 

nu meer waard dan een medewerker die zich 

eindelijk weer volop kan richten op zijn passie?

DE RESULTATEN
VOOR VW TELECOM

SAMENGEVAT ZORGT DE 
MAGAZIJNAPP VOOR

een hogere medewerkerstevredenheid

een flinke tijdbesparing

een betere magazijnvoorraad

kortere doorlooptijden

een uniforme werkwijze voor verschillende 

magazijnen

een simpele, maar zeer efficiënte manier van 

werken

Een oplossing kan op papier nog zo mooi zijn, maar de praktijk is het belangrijkst. Daarom 

blijft Recognize monitoren hoe de app het doet. Revish Soekhoe: “Dat doen we door ook actief 

feedback te vragen aan de gebruikers. Zijn er nog verbeterpunten? 

Is er een verlanglijstje met nieuwe functionaliteiten? Zijn er mogelijkheden om verwante 

processen te automatiseren?” De app is eerst geïntroduceerd bij vier magazijnen binnen één 

divisie. Dankzij het succes wordt de app ook binnen andere magazijnen ingezet en bij andere 

afdelingen. 

HET VERVOLG
VOOR VW TELECOM



OVER
RECOGNIZE
De wereld om ons heen verandert in een rap tempo. Digitale ontwikkelingen volgen elkaar 

razendsnel op. Recognize ondersteunt organisaties bij die digitalisering en de bijbehorende 

cultuurverandering. Dit doen we door business en IT met elkaar te verbinden. Op een 

laagdrempelige, informele manier werken we samen met de eindgebruikers, om hun processen 

te verbeteren. Betrokkenheid staat daarbij centraal.

Voor uiteenlopende organisaties zijn we het verlengstuk als het gaat om digitalisering. 

Samen met klanten kijken we naar hun in- en externe processen. Hierdoor ontdekken we de 

behoeften en kunnen we verschillende disciplines en competenties met elkaar in contact te 

brengen. Oftewel: connected possibilities. Op die manier realiseren we samen de beste digitale 

oplossingen en creëren we waarde.

Wilt u een begin maken met RPA, of wilt u meer informatie? Dan kunt u een call van zo’n 

kwartier aanvragen met een van onze experts. In veel gevallen kunnen we de call nog dezelfde 

dag plannen. Wij kijken er naar uit om u van advies te voorzien. Bij interesse kunt u ons bereiken 

via +31 74 76 00 260 of stuur een mail naar contact@recognize.nl

B E L  O N S
+31 (0) 74 76 00 260

M A I L  O N S
contact@recognize.nl

LET’S CONNECT. 

Javatoren
Stationsstraat 11
7607 GK Almelo

+31 (0) 74 76 00 260
contact@recognize.nl
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