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Capaciteitsplanningen maken is een flinke klus, zeker wanneer daar verschillende 

systemen bij betrokken zijn. Daarom bouwde Recognize voor VolkerWessels 

Telecom een app die deze informatie centraal bij elkaar brengt. De volgende stap 

werd een robot die de monteurscapaciteit vervolgens automatisch doorgeeft aan de 

planners.

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 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.”

Om al die infrastructuren aan te leggen en te onderhouden, heeft VolkerWessels Telecom een 

aparte afdeling met een businessline van zo’n tweehonderd monteurs. Die zijn verdeeld over 

twaalf teams die elk een deel van Nederland voor hun rekening nemen.

Deze flinke ploeg bestaat uit zowel lassers als meetspecialisten, die regelmatig samen op pad 

gaan. Een groot deel van hun takenpakket bestaat uit storingen verhelpen. Dit zijn activiteiten 

die natuurlijk niet echt ingepland kunnen worden, want de meeste storingen zijn onverwacht. 

Toch moet VolkerWessels Telecom zoveel mogelijk vooruitkijken.

Er kunnen immers alleen monteurs gestuurd worden wanneer er voldoende capaciteit is. Om 

die capaciteit te berekenen, wordt gekeken wanneer deze medewerkers niet beschikbaar zijn.

DE SITUATIE BIJ
VW TELECOM



Dan gaat het om afwezigheid die zich laat voorspellen, zoals vakantie of andere verlofdagen. 

Daarbij moet ook een inschatting gemaakt worden van de hoeveelheid werk die

eraan komt. Op basis van deze factoren kan dan bijvoorbeeld vastgesteld worden dat er die dag

minstens honderdzestig monteurs beschikbaar zijn. 

Joost Mulder is als Business Line Manager bij 

VolkerWessels Telecom verantwoordelijk voor

verschillende teams van storingsmonteurs.

Hij merkte dat er een aantal knelpunten 

waren bij de planningen voor deze teams. 

“Onze capaciteitsplanning werd gedaan in 

een grote Excelspreadsheet. Dat is eigenlijk 

niet meer van deze tijd. Informatie moest ook 

handmatig overgezet worden van en naar 

andere systemen.”

Een van die systemen is AFAS, dat gebruikt 

wordt door de HR-afdeling. Daarin staan de

gegevens over verlof en ziekteverzuim. Elke 

medewerker voert die informatie zelf in in het

systeem. 

Ook staat erin wie hoeveel uur werkt; niet 

iedereen is full-timer. De informatie uit AFAS 

kwam in een spreadsheet te staan en werd 

aangevuld met gegevens uit andere bronnen. 

Die werden handmatig overgenomen uit 

bronnen als telefoongesprekken en de mail. Op basis daarvan werd de capaciteit berekend. 

Vervolgens werden die getallen overgetypt in Link2. Dit is de software waar de planners mee 

werken om de roosters op dagniveau op te stellen.

“Onze 
capaciteitsplanning 

werd gedaan in 
een grote Excel-

spreadsheet. Dat is 
eigenlijk niet meer van 

deze tijd. Informatie 
moest ook handmatig 

overgezet worden 
van en naar andere 

systemen.”

Joost Mulder 
Business Line Manager

VW Telecom



Deze manier van werken kende een aantal knelpunten. Zo had per team slechts één persoon

toegang tot deze spreadsheet. De capaciteitswerkzaamheden konden daardoor moeilijk

overgenomen worden. Mulder: “Tegelijkertijd waren er vier personen nodig om één afwezigheid 

te registreren. Als het dan ergens misging, had je geen inzicht in wie iets niet had doorgeven 

of ingevoerd. Dan bleek er soms toch te weinig capaciteit te zijn en moest de planner bellen 

met klanten dat de monteurs pas een paar dagen later konden komen. Dat waren geen fijne 

gesprekken met de klant.”

DE KNELPUNTEN
BIJ VW TELECOM

Een tweede knelpunt is dat AFAS niet geschikt is om informatie te registreren over soorten

afwezigheid. Zo is het niet mogelijk om aan te geven dat iemand die dag bijvoorbeeld een

cursus heeft, of een uurtje afwezig is voor garagebezoek. 

Hierdoor moest de planner alsnog informatie in verschillende systemen en applicaties 

opzoeken. Stond die cursus nu in de mail of was daarover geappt? Misschien was die 

afwezigheid telefonisch doorgegeven, maar niet goed geregistreerd.



Daarnaast was het proces sterk afhankelijk van data die handmatig overgetypt moest worden,

vanuit een Excelsheet in Link2. Een typfout is zo gemaakt en wordt vaak over het hoofd gezien,

met alle vervelende gevolgen van dien.

Een laatste probleem met het huidige systeem was dat er geen ruimte was voor zzp’ers. Met de

flexibele schil worden op een andere manier contracten afgesloten, waardoor ze niet in AFAS

terechtkomen. Maar zij moeten natuurlijk wel in de capaciteitsplanning meegenomen worden.

VolkerWessels Telecom vroeg Recognize daarom een app te ontwikkelen die niet afhankelijk is 

van één persoon. Mulder: “We werken met acht planners, die elk een gebied op zich nemen. 

Valt er een planner uit? Dan krijgt een collega tijdelijk toegang tot het beheer van het team. 

Die rechten kunnen indien nodig op dagbasis zelf toegekend worden, door een 

applicatiebeheerder binnen de 

business.” Dat zorgt voor meer 

flexibiliteit en het voorkomt vervelende 

verrassingen. Bovendien wordt 

voorkomen dat er alsnog drie mensen 

zich bezighouden met de planning van 

één team en niemand meer weet wat 

waar precies is misgegaan.

De oplossing werkt aan de hand van 

twee technologieën: Power Apps en 

Robotic Process Automation (RPA). Om met de eerste te beginnen: dit is een tool van Microsoft.

Hiermee kunnen applicaties gebouwd worden die data bij elkaar brengen en visualiseren.

In dit geval gaat het om een app op basis van real-time data uit AFAS. Alle planners en

leidinggevenden kunnen daarin handmatig afwezigheden invoeren én de reden daarvoor. Ook

kunnen zzp’ers toegevoegd worden. Al deze gegevens worden gebruikt om de capaciteit te 

berekenen. 

DE OPLOSSING
VOOR VW TELECOM



Recognize heeft namelijk ook een stuk intelligentie in de app gebouwd. Daarmee

wordt data geïnterpreteerd en doorgegeven aan de robot. Revish Soekhoe is Product Owner 

Automation Hub bij Recognize. 

Samen met het Automation Team is hij verantwoordelijk voor dit project. Hij vertelt: “De app 

functioneert als een ‘single source of truth’. Iedereen vult hier netjes in waar AFAS niet voor 

gebruikt kan worden, waardoor alle relevante informatie in één app staat. Het maakt niet uit 

of dat handmatig ingevoerde informatie is, of dat het om data gaat die uit een ander systeem 

komen. 

Al die gegevens worden bij elkaar gebracht 

in één app. AFAS hoeft daarom niet meer 

ingezien te worden. Het overzichtelijke 

dashboard van de app laat bovendien zien 

hoe de capaciteit voor een bepaalde dag is, 

aan de hand van percentages. Komt die onder 

de drempelwaarde, dan wordt het getal rood. 

Dan weet de leidinggevende: hier is actie 

nodig. In totaal kunnen de planners een jaar 

vooruit kijken, met het oog op vakanties. 

De app is ook het centrale systeem om te 

checken of er voldoende ruimte is om iemand 

een vrije dag op te laten nemen. Zulke 

rapportagemogelijkheden zijn er niet in AFAS, gezien de verschillende soorten afwezigheid en 

toevoeging van zzp’ers.”

Het tweede deel van de automatisering betreft Robotic Process Automation (RPA). Deze term

verwijst naar softwarematige robots die informatie uit het ene systeem ophalen en vervolgens

in het andere zetten. Soekhoe: “In dit geval haalt de robot capaciteitsgegevens op uit de Power

App. Vervolgens worden die doorgezet naar Link2. Dit gebeurt dagelijks. Hierdoor is handmatig 

overtypwerk niet langer nodig en kunnen de planners op basis van deze data de planning 

maken. Dat scheelt niet alleen veel tijd, maar verlaagt ook de kans dat gegevens verkeerd 

overgenomen worden. Typfouten schuilen immers in een klein hoekje.”

“De app functioneert 
als een single source of 

truth.”

Revish Soekhoe 
Product Owner

Recognize



Het versimpelde en uniform geautomatiseerde proces is hieronder weergegeven 

in een simpele flowchart. Data over verlof en ziekte komen middels een custom 

API uit AFAS. Afspraken zoals een garagebezoek of cursus kunnen manueel 

toegevoegd worden in de app door de planners en leidinggevende.

Capaciteitsdata naar 
RPA queue

Verwerken 
capaciteitsdata in Link2

middels RPA

Monteurs inplannen 
o.b.v beschikbare 

capaciteit door planners

Ziekte uit AFAS Verlof uit AFAS Handmatig activiteit
opvoeren in app

Capaciteitsplanning
App

API API



Mulder is erg te spreken over de samenwerking. “Recognize is erg servicegericht. Ze hebben

echt de leiding genomen in dit project. We zijn actief betrokken bij het proces door input

te leveren, waar zij goed naar luisteren. Onze behoeftes hebben ze goed vertaald naar de

capaciteitsplanning app. Ze hebben ons echt in onze waarde gelaten als business en zelf de rest 

opgepakt. We voerden regelmatig gesprekken samen, waarbij wij aan mochten geven wanneer 

we om de tafel gingen. Daarbij schoven verschillende key users aan, waaronder managers, een 

van de planners en ook een uitvoerder. Zij kregen de applicatie te zien en gaven feedback na-

mens hun gebruikersgroep.”

DE SAMENWERKING 
MET VW TELECOM

Soekhoe benadrukt dat er geen downtime is opgetreden. Ook zijn er geen ingrijpende

wijzigingen gedaan in de systemen waarmee VolkerWessels Telecom al werkte. 

De gehele oplossing is ontwikkeld zonder onderbrekingen voor de business en door optimaal 

gebruik te maken van de aanwezige applicaties. “De automatisering is in principe náást het 

handmatige werk gebouwd. Daardoor ontstonden er geen downtime of andere redenen tot 

frustratie.



Mulder vertelt: “De gebruiksapplicatie is heel gebruiksvriendelijk. De look en feel sluiten aan bij

de oorspronkelijke spreadsheet, zodat de overgang niet te groot is. Het is duidelijk hoe de app

werkt en wat je moet doen.” 

Hij voegt toe dat de capaciteitsplanningsapp een halve tot drie kwart fte bespaart: “Wij hebben 

daarmee iemand vrijgespeeld die afdelingsbreed processen kan ondersteunen.” Dat is niet het 

enige voordeel: “We weten nu zeker dat wat er in de planningsapplicatie staat, overeenkomt 

met wat er ingevoerd is”.

Er wordt elke dag een uitdraai gemaakt van de robot, of alles goed is gegaan. Als er dan een

fout is gemaakt, dan zie je waar die is gemaakt en kun je die rechtzetten.” Hiermee wordt dus

ook indirect de nodige tijdswinst geboekt, door de foutmarge terug te dringen.

Soekhoe vertelt dat de investering zo’n 350 uur van Recognize’s kant zou bedragen. “Dat is dus

voor de app en de robot samen. Daar staat een geschatte tijdbesparing tegenover van ongeveer

720 uur per jaar. De terugverdientijd bedraagt daardoor iets minder dan een halfjaar.”

We hebben ook niets hoeven veranderen aan Link2 of aan AFAS; deze systemen werken

nog precies zoals altijd.” Stelt u zich een spoorwissel voor. Linksaf staat voor de handmatige

afhandeling van de taken, rechtsaf betekent automatisering. 

Zodra de Power App en de robot klaar waren, getest en al, kon de wissel omgezet worden. Het 

station van vertrek blijft hoe dan ook AFAS en de eindbestemming Link2.

HET RESULTAAT 
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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