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ERIKS: Sneller resultaat
met SAP Agile methodiek
ERIKS is een internationale industriële dienstverlener die een hoogwaardig
en breed assortiment van werktuigbouwkundige componenten en daarop
aansluitende technische en logistieke diensten aanbiedt. Met de SAP Agile
methodiek heeft ERIKS zeer snel het kwaliteitsmanagement binnen het bedrijf
op een hoger plan gebracht.
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Managementsamenvatting
Bedrijf of organisatie
ERIKS
Hoofdkantoor of locatie
Alkmaar (Nederland) en
Antwerpen (België)
Branche
Industriële dienstverlening
Producten en diensten
Werktuigbouwkundige
componenten en bijbehorende
technische en logistieke
diensten
Medewerkers
5.722 FTE (2011)
Omzet of begroting
€ 1.335,8 miljoen (2011)
Website
www.ERIKS.nl en
www.ERIKS.com
Implementatiepartner
SAP Consulting

BUSINESS TRANSFORMATION

BEREIKTE VOORDELEN

Belangrijkste doelstellingen:
•• Kwaliteitsmanagement verbeteren
•• Samenwerking tussen projectteamleden stroomlijnen en overleg
met de business verbeteren
•• Transparant ontwikkelproces ondersteunen
Sneller nieuwe SAP
Oplossing:
functionaliteiten opleveren
•• SAP ERP Quality Management op basis van de SAP Agile projectmethodiek
Grootste voordelen:
•• Projectvoortgang duidelijk zichtbaar bij betrokken ontwikkelaars,
functioneel beheerders, testers en business afdelingen
•• Minder risico dat gevraagde functionaliteit afwijkt van geleverde
functionaliteit
•• Snel concrete functionaliteit demonstreren en opleveren in
productieomgeving
•• Projectteamleden die nieuwe functionaliteit ontwikkelen en testen
weten precies wat van hen wordt verwacht
•• Functionaliteit vertalen in benodigde resources
(taken, acties, budget, menskracht en tijd)
•• Grote (interne) klanttevredenheid
•• Projectplanningen flexibel aanpassen

“We konden de Agile implementatiemethodiek na enkele sessies met
een SAP Agile consultant al heel snel en met succes toepassen om
het kwaliteitsmanagement binnen onze organisatie te verbeteren.”
Chris Wekking, Manager Application Management, ERIKS

Minder risico’s

Transparant
implementatieproces
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Verhoog klanttevredenheid van
projecten met SAP Agile methode
ERIKS is een innovatieve leverancier van
werktuigbouwkundige componenten en
bijbehorende technische en logistieke diensten.
Het bedrijf levert aan ongeveer 136.000 industriële
afnemers (business to business), heeft een
assortiment van meer dan 680.000 artikelen
en verzorgt per jaar meer dan vijf miljoen
verzendingen. De ERIKS-groep bestaat uit meer
dan 65 groepsmaatschappijen met vestigingen in
27 landen. Het geografische zwaartepunt van de
activiteiten ligt in Europa en Noord-Amerika waar
ERIKS circa 95 procent van de omzet realiseert.

bevinden zich vooral in de OEM- en projectenmarkt
en de onderhoudsmarkt. Duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn
verankerd in de strategie en bedrijfsvoering.
Met een passie voor technologie en een brede
en diepgaande kennis van marktontwikkelingen,
producteigenschappen, producttoepassingen,
veredeling van producten en logistiek biedt
ERIKS producten en diensten aan industriële
eindverbruikers. Om een positieve bijdrage aan de
bedrijfsvoering van afnemers en toeleveranciers
te bieden, heeft ERIKS kwaliteitsmanagement
hoog in het vaandel. Op basis van de SAP Agile
Het bedrijf vervult zowel de rol van specialist als
implementatiemethode heeft ERIKS in recordtijd
van brede MRO-leverancier. De afnemers van ERIKS SAP ERP Quality Management ingevoerd.

“De transformatie van traditionele implementatiemethoden naar
de SAP Agile methodiek heeft snel resultaten opgeleverd.”
Jasper Timmerman en Remco Geltink, Scrum Masters, ERIKS
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Snel nieuwe functionaliteit
toevoegen aan productiesystemen
Met een SAP ERP upgrade in het vooruitzicht had
ERIKS een harde deadline voor de implementatie
van SAP ERP Quality Management (QM). Chris
Wekking, Manager Application Management bij
ERIKS, zocht daarom een methode om SAP QM
zo snel mogelijk te implementeren bij vestigingen
in Alkmaar en Antwerpen. “We hadden al met SAP
ASAP een blueprint gemaakt en via de VNSG en de
SAP website ontdekte ik de daarbij behorende SAP
Agile methode.”
Al na enkele opleidings- en coachsessies met
een SAP Agile Consultant kon ERIKS zogeheten
scrumcycli met twee teams starten. Jasper
Timmerman en Remco Geltink waren de ‘Scrum
Masters’ die de Agile methode uitlegden en
coördineerden. Het projectteam kon al na 2
korte tussensprints van 4 weken de gewenste
functionaliteit aan de businessafdelingen
demonstreren. “De tevredenheid bij de business
steeg fors. Toen ze bemerkten dat we ook nog eens
flexibel konden inspelen op gewijzigde prioriteiten,
ontstond er groot enthousiasme en draagvlak. De
SAP Agile coach was belangrijk om snel de transitie
naar deze nieuwe methode te realiseren
en resultaten te boeken.”
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Nieuwe functionaliteit
na 4 weken dankzij
SAP Agile methodiek

Op basis van ‘user stories’ analyseerden twee
Agile projectteams, met een producteigenaar,
functioneel consultant, programmeur en
procescoördinator, welke taken zij moesten
uitvoeren en hoeveel uren ze daarvoor nodig
hadden. “De Agile methode stimuleerde de
teamgeest en discipline doordat specialisten op
één locatie fysiek samenwerkten, zodat zij snel en
efficiënt konden afstemmen, goed inzicht hadden
in de voortgang van hun project en wisten welke
prioriteiten ze moesten stellen om snel succes te
boeken.”
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Voordat SAP Agile in beeld kwam had ERIKS
de traditionele projectaanpak gebruikt, met
een alomvattende blueprint. ‘Scrum Master’
Geltink: “Dit was zeer tijdrovend en niet
werkbaar omdat we een deadline moesten
halen. Kwaliteitsmanagement is voor ons erg
belangrijk en heeft grote invloed op bestaande
bedrijfsprocessen, dus een snelle, effectieve
implementatiemethodiek, zoals Agile is dan
belangrijk.”
Met concrete ‘user stories’ heeft ERIKS de
interne processen verhelderd en in kleine

stukjes opgeknipt. “Je stelt in zo’n story
bijvoorbeeld de vraag wat een medewerker
bij de goederenontvangst nodig heeft om zijn
werk goed te doen en vertaalt dit naar taken en
verantwoordelijkheden voor projectteamleden
die de bijbehorende SAP functionaliteit
ontwikkelen. Dit schrijf je op Post-its en die plak
je op een Scrumbord. Dit bord geeft overzicht en
biedt ieder teamlid een concreet beeld van de
projectvoortgang en zijn eigen rol. Dankzij SAP
Agile kunnen we deelprojecten opleveren na sprints
van 4 weken”.

GROOTSTE VOORDELEN

Grip op benodigde
menskracht en tijd

Minder
aansprakelijkheidsrisico’s

Klanttevredenheid
gestegen
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Voortgangsbewaking, flexibel
corrigeren en prioriteren
ERIKS heeft inmiddels SAP ERP Quality
Management (QM) succesvol geïmplementeerd
voor de inkomende processen. Chris Wekking: “Dat
is de plek waar we de grootste voordelen boeken,
omdat de kwaliteit van de inkomende producten
ook de kwaliteit van het eindproduct bepaalt.
Dankzij SAP QM is bovendien de traceability van
producten in onze hele logistieke keten aanzienlijk
verbeterd. Daardoor lopen we veel minder
aansprakelijkheidsrisico’s. De autorisaties zijn strak
geregeld en de klanttevredenheid is fors gestegen.
Dankzij de SAP Agile methode en de ‘Scrum
Masters’ hebben we deze doelen veel sneller
bereikt.”
Het drietal is unaniem over de voordelen: “De
business is al meteen en permanent betrokken
bij het proces en ziet dankzij de ‘user stories’

precies wat te verwachten is. Met een prototype
kun je snel een basisinrichting van SAP maken
en vervolgens aan de slag gaan. Omdat we
nieuwe functionaliteiten al na een sprint van
4 weken opleveren, kunnen we veel sneller
concrete resultaten demonstreren in een
acceptatieomgeving. Onze interne klanten zien
precies wat ze krijgen en wij kunnen meteen
inspelen op gewenste veranderingen in de
volgende sprint. Dat vermindert het risico dat
we pas na een half jaar ontdekken dat we op het
verkeerde pad zitten, zodat we kosten en planning
beter beheersen. Daarnaast kunnen we nieuwe
functionaliteiten opleveren op basis van onze eigen
prioriteiten en die van onze interne klanten. De
kosten en waarde per sprint zijn bovendien duidelijk
in kaart te brengen.”

ERIKS
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Steeds soepeler
samenwerken
SAP Agile past perfect bij de situatie waarin ERIKS
zit, met een organisatie die veel SAP functionaliteit
zelf wil implementeren en die het beheer van SAP
combineert met vernieuwingsprojecten.
Wekking: “De flexibiliteit en snelheid van de Agile
methode komt zeker van pas bij toekomstige
implementaties. De theorie achter de Agile
methodiek is eenvoudig te begrijpen, zodat
weinig opleidingstijd nodig is. Het is wel belangrijk
om je aan de methodiekdiscipline te houden
en iedere dag zo’n 15 minuten gezamenlijk de
status te bespreken. De Scrum Masters zien
daar op toe en dat stimuleert de teamgeest
enorm. Implementatieteams worden steeds
enthousiaster en werken steeds soepeler samen;
implementatieprocessen worden continu beter.”
“Ook business en management hebben enthousiast
gereageerd, dus het is duidelijk dat we op deze weg
blijven doorgaan. Bij een evaluatie gaf de business
zelfs 4 van de 5 punten en bleek zelfs nog positiever
dan implementatieteams. We kunnen SAP Agile
echt aanraden voor iedere organisatie die wil
innoveren.”

www.sap.nl/contactsap
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