
Dura Vermeer heeft efficiëntere
en effectievere inkoop door de
BI-oplossing van Qlik
Dura Vermeer is een top tien speler in de Nederlandse 
bouwindustrie en actief met de ontwikkeling, engineering, 
realisatie, onderhoud en renovatie van projecten in de 
woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. Het bedrijf 
heeft een omzet van circa 1 miljard euro en telt circa
2500 medewerkers. Dura Vermeer onderscheidt zich 
door klantgerichtheid, vindingrijkheid, actieve integratie 
van duurzaamheidsthema’s en het ontwikkelen van 
vernieuwende bouwoplossingen. Deze vernieuwing uit
zich door de ontwikkeling van prijswinnende innovatieve 
producten en technieken en de inzet van vernieuwende 
concepten zoals ketensamenwerking, LEAN Bouwen,
BIM (Building Information Model) en Systems
Engineering. 

Vanwege vergaande specialisatie in het bouwproces zijn 
bouwbedrijven voor hun resultaten afhankelijk van hun 
leveranciers en ketenpartners. Dura Vermeer geeft
gemiddeld 78% van haar omzet weer uit aan ketenpartners. 
Jaarlijks omvat dit ruim 30.000 contractorders, 200.000 
facturen en een bedrag rond de 900 miljoen euro. Björn 
Smeets, Manager Landelijke Inkoop bij Dura Vermeer:
“Met ca. 22 inkopers en supply chain managers zijn 
wij dagelijks bezig om ons inkoopbeleid verder te 
professionaliseren. Hierbij staat samenwerking met onze 

“Met Qlik Sense creëren we 

bewustwording over onze eigen uitgaven. 

De KPI’s geven ons inzicht in hoe we 

handiger en slimmer kunnen inkopen.”

Björn Smeets,  

Manager Landelijke Inkoop, Dura Vermeer 



ketenpartners en het combineren van innovatie met 
duurzaamheid centraal. Zo realiseren we voor onze klant de
beste TCO. Binnen het inkoopproces draait het bij ons 
dus niet alleen om het verkrijgen van de laagste prijs voor 
producten die moeten voldoen aan een aantal minimum 
eisen. Het vergaren en gebruiken van prestatie-informatie en 
het gunnen van orders gebaseerd op de verhouding waarde 
en prijs spelen bij ons een belangrijke rol.” 

Het verkrijgen van inzicht in verschillende KPI’s op het gebied 
van inkoop kostte Dura Vermeer veel tijd. Zo duurde het 
ontwikkelen van kwartaalrapportages met Microsoft Excel
gemiddeld drie dagen per werkmaatschappij. Björn 
Smeets: “Met het maken van de kwartaalrapportages 
alleen hield het werk niet op. Het analyseren van deze 
rapportages resulteerde weer in nieuwe vragen, het 
zoeken van antwoorden kon zomaar een paar weken 
duren. Voor ons was dit de reden om de mogelijkheden 
van Business Intelligence verder te onderzoeken. Via een 
aantal leveranciers was ik in aanraking gekomen met Qlik. Zo 
rapporteert Shanks, onze partner voor afvalverwerking, een 
groot aantal prestatie-indicatoren zoals CO2 uitstoot en
veiligheid met het platform van Qlik. Ook gebruiken een 
aantal collega bouwbedrijven, zoals Heijmans en Heembouw, 
naar tevredenheid de oplossingen van Qlik. Na een korte 
marktverkenning, waarbij ik vooral statische dashboards 
tegenkwam, realiseerde ik me het potentieel van Qlik. Om 
die reden hebben we besloten om E-mergo, een Business 
Partner van Qlik met ervaring in de bouwbranche, uit te 
nodigen voor een Seeing is Believing. Dit naast Microsoft, die
we ook een kans hebben gegeven om ons de mogelijkheden 
van hun BI-oplossing te demonstreren, omdat er bij Dura 
Vermeer een strikt ‘Microsoft Tenzij’ beleid wordt
gehanteerd.” 

Een Seeing is Believing is een miniproject waarin gedurende 
drie dagen, op basis van eigen databronnen, een eerste 
BI-applicatie wordt gebouwd. Björn Smeets: “De Seeing is 
Believing was een ongelofelijke ervaring. Binnen een dag 
stond er een volledig inkoopdashboard voor de divisie Infra. 
De hands-on mentaliteit van E-mergo en het feit dat ze ons 
écht geholpen hebben met het creëren van bewustzijn over
natural analytics, maakte dat we in die paar dagen 400% 
meer uit onze data wisten te halen dan wat we hadden 
verwacht. Het hele inkoopteam was razend enthousiast. 
Toen bleek dat Microsoft, met dezelfde data die we aan
E-mergo hadden gegeven, na drie weken nog niet een tiende 
bood van wat Qlik ons gaf aan inzichten wisten we het zeker. 
Hier wilden we mee verder.” 
 
Dura Vermeer heeft vervolgens de applicatie voor inkoop 
verder geprofessionaliseerd. Vandaag de dag omvat de 
applicatie analysemogelijkheden over inkoop voor het
gehele concern. Hierbij heeft elke divisie toegang tot 
algemene informatie en specifieke tabbladen met eigen 
wensen. Het is mogelijk om over de vier verschillende 
bronsystemen heen te kijken, om naar de eigen bedrijven
te kijken maar ook naar de verschillende deelnemingen en 

Solution Overview
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Nederland 

Uitdaging 
Het verkrijgen van dynamische, visuele inzichten in 
KPI’s op het gebied van inkoop, inclusief leverancier-
beoordelingen en prestaties op het gebied van 
duurzaamheid om het inkoopbeleid verder te profes-
sionaliseren.

Oplossing 
Binnen een dag was de eerste QlikView applicatie 
voor inkoop geïmplementeerd. Hiermee heeft Dura 
Vermeer op natuurlijke wijze inzicht in alle relevante 
KPI’s op het gebied van inkoop, inclusief informatie 
over leveranciersbeoordelingen, IF rates, compliance 
en duurzaamheid.

Voordelen 
• Zeer snelle implementatie.
• De business is in charge over rapportages en analy-
ses in plaats van IT.
• Besparing van > 200 manuren per maand omdat er 
geen handmatige rapportages meer gemaakt worden.
• Elke werkmaatschappij heeft direct- in plaats van 
binnen een paar weken - antwoord op haar
inkoopvraagstukken.
• Besparing van zeker EURO 900.000 per jaar op de 
inkoop door analysemogelijkheden die er in het verle-
den niet mogelijk of te tijdrovend waren.
 
Data Source Systems 
Metacom, 4PS, SAP, ProjectMaster

Besparing van minstens EURO 
900.000 per jaar op de inkoop.
Maandelijkse besparing van meer
dan 200 manuren door het elimine-
ren van handmatige rapportages.

Return on Investment



Eén dag voor het ontwikkelen van  
het eerste Qlik Sense inkoop 
dashboard 

Time to Value

“De Seeing is Believing was een ongelofelijke ervaring. Binnen een dag 
stond er een volledig inkoopdashboard voor de divisie Infra. Binnen 
een paar dagen wisten wij 400% meer uit onze bestaande data te halen, 
sneller en eenvoudiger dan verwacht.” 

Björn Smeets, Manager Landelijke Inkoop, Dura Vermeer  

bouwcombinaties. Björn Smeets: “Er wordt een groot aantal 
KPI’s geanalyseerd, waaronder uiteraard de standaard
inkoop KPI’s zoals het aantal facturen, mismatches tussen 
factuur en contract, contract- en certificaat compliance, 
gemiddelde factuurwaarde, betalingstermijnen, algemene
voorwaarden, concurrentieanalyses, kosten per 
leverancier et cetera. Belangrijk voor ons zijn echter ook 
prestatie-indicatoren die ons in staat stellen om kwaliteit, 
duurzaamheid en toegevoegde waarde te analyseren. Dit 
doen wij bijvoorbeeld met leveranciersbeoordelingen,
veiligheidsprestaties, de IF-rate en indicatoren op het gebied 
van maatschappelijk verantwoord inkopen.”

Qlik is voor Dura Vermeer extreem belangrijk geworden. 
Björn Smeets: “Met behulp van de oplossingen van Qlik 
creëren we bewustwording over onze eigen uitgaven. De
KPI’s geven ons inzicht in hoe we handiger en slimmer 
kunnen inkopen. Ook is er synergie ontstaan tussen de 
vestigingen en divisies. Ontdek waar jouw collega iets koopt, 
hoe hij dit organiseert en leer daarvan. Daarnaast scheelt 
het gebruik van de BI-oplossing elke inkoper tientallen uren 
per maand om verschillende rapportages te maken voor de
werkmaatschappijen. Met 22 inkopers kom je dus al gauw 
aan een maandelijkse besparing van ca. 200 manuren. 
Tel daarbij op dat door het feit dat we nu snel analyses 
maken ter voorbereiding van onderhandelingen dan is 
een besparing van 900.000 op onze totale inkoop best 

aannemelijk. Persoonlijk vind ik deze harde criteria niet 
eens het belangrijkste om te onderbouwen hoe tevreden 
wij zijn met Qlik. Initiatieven als BIM (Building Information 
Modeling) en BAB (Bouwbreed Artikelen Bestand) maakt 
dat de focus binnen de bouw komt te liggen op het héle 
traject, van ontwerp, bouw, onderhoud en beheer tot aan 
sloop. Met BIM wordt deze integrale keten geoptimaliseerd, 
met BAB en S@LES-in-de-bouw wordt bestellen verder 
geautomatiseerd. Dit leidt tot meer en meer informatie. 
Big Data in de bouw dus. Voor ons als inkoopprofessie heeft 
deze data alleen toegevoegde waarde als we deze optimaal 
kunnen benutten door te comprimeren tot de voor ons 
relevante vraagstukken. En daar ligt voor mij de voornaamste 
toegevoegde waarde van Qlik.”  
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Over E-mergo

De naam E-mergo is afkomstig van het Latijnse
spreekwoord ‘luctor et emer¬go’ (ik worstel en kom
boven). In Zeeland staat dit voor het overwinnen van de
strijd tegen het water. Wij strijden natuurlijk niet tegen
het water, maar we zorgen er wel voor dat bedrijven het
hoofd boven water kunnen houden in de steeds groter
wordende stroom van data.

Onder het motto ‘Manage your data, innovate your
business’ helpen wij je het maximale uit jouw data
te halen. Dit doen wij met behulp van Qlik, Mendix,
Microsoft en TimeXtender, waarvoor wij software,
consultancy en beheer leveren. Samen maken
we het mogelijk voor jouw business om nieuwe
verdienmodellen te creëren en kosten te besparen. 

www.e-mergo.nl


