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Enexis Groep werkte voor de 

SuccessFactors implementatie met 

SAP-HCM, aangevuld met een 

uitgebreide, op maat gemaakte Self-

Service oplossing en specifieke 

oplossingen voor Talent Management. 

Enexis Groep voorzag hiermee voor de 

langere termijn problemen qua beheer 

en kosten, waardoor SAP-HCM voor 

Enexis Groep geen duurzame oplossing 

was. 
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“SuccessFactors ondersteunt en optimaliseert de 

voorspellende kracht van data” 

 Rolph Luijben 

Interim manager Shared 

Service Center Enexis Groep,  

Projectleider tijdens SAP 

SuccessFactors implementatie 

Enexis Groep 
 Het geheel van activiteiten van de bedrijfsonderdelen 

Enexis Netbeheer, Fudura en Enpuls is georganiseerd in 

netwerkbedrijf Enexis Groep. Met ruim 4.700 

medewerkers zorgen we voor een betrouwbare 

energievoorziening en bieden we diensten aan 

waarmee we het leven van mensen prettiger en 

makkelijker maken. Enexis Groep brengt partners, 

overheden en haar kennis samen om een bijdrage te 

leveren aan de realisatie van het Klimaatakkoord. Een 

maatschappelijke rol die we ook in tijden van snelle 

verandering blijven waarmaken. Nu en in de toekomst.   

 



 

 

  

  

  

  

 

VERBETERDE HR DIENSTVERLENING 

Door het definiëren en in SuccessFactors inrichten van afdeling overstijgende end-to-

end processen zijn de afdelingen meer met elkaar verbonden en onderling betrokken. 

Dit verbetert de kwaliteit van de HR dienstverlening, ook bij veranderend beleid en 

nieuwe ontwikkelingen. 

TRANSPARANTIE EN DATA GEDREVEN HR 

Met de implementatie van SuccessFactors is de transparantie vergroot. Dit heeft 

verbeteringen opgeleverd op het gebied van data kwaliteit, processen en 

besluitvorming. Het inzicht in de data en de processen is verbeterd, waarbij verwacht 

wordt dat de toegankelijkheid met de nieuwe Analytics oplossing van SuccessFactors 

nog meer wordt verbeterd. 

BEHEERSBAARHEID EN LENIGHEID 

De standaardisatie in één geïntegreerde cloud HR oplossing vergemakkelijkt ten eerste 

het beheer, maar zorgt vooral voor een duurzame, lenige oplossing, waardoor Enexis 

Groep klaar is voor de toekomst en minder afhankelijk van maatwerk (ontwikkelaars). 

De standaardisatie van de HR processen is wel wat ten koste gegaan van de efficiency. 

VERHOOGDE BEWUSTWORDING ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEEN 

Medewerkers kunnen zich in de toekomst meer bewust worden van de kansen en het 

perspectief dat Enexis Groep biedt, en die Enexis Groep via SAP SuccessFactors inzichtelijk 

en beschikbaar kan maken. Zodoende zullen medewerkers beter gebruik kunnen maken 

van de ontwikkelingsmogelijkheden binnen Enexis Groep. 

 

 

  

Resultaten   

Voorbereid op de toekomst  

met data gedreven HR  


