
Af en toe zie je ze rijden op het spoor: lange 
goederentreinen vol containers of bulk die lading 
van de Rotterdamse of Amsterdamse haven naar 
het Europese achterland vervoeren. Grote kans 
dat dit treinen van DB Cargo zijn: één van de 
grootste Europese vervoerders per spoor. Niet 
verwonderlijk dus dat ze te maken hebben met 
enorme hoeveelheden data. E-mergo hielp ze bij de 
implementatie van Qlik Sense om inzicht in die data 
visueel en toegankelijk te maken.

Het hoofdkantoor van DB Cargo zit in Duitsland. De 
Nederlandse dochtermaatschappij houdt kantoor in Utrecht 
en heeft inclusief machinisten zo’n 650 medewerkers. DB 
Cargo speelt een belangrijke rol in de zogenaamde ‘modal 
shift’: de verschuiving van transport met vrachtwagens naar 
het milieuvriendelijkere transport met treinen.
DB Cargo beschikt over een grote hoeveelheid 
treingegevens: waar rijdt de trein, naar welke bestemming, 
hoe snel en met hoeveel wagons? “Die treindata is dan weer 
gekoppeld aan onze systemen voor personeelsplanning en 
goederenadministratie. Daarbij komen er in de logistiek 
sowieso veel regels bij rapportages kijken”, zegt Margje 

“We hebben nu één versie van de 
waarheid en kijken allemaal naar 
hetzelfde dashboard met dezelfde 
informatie, in plaats van naar onze 
eigen Excellijsten.”

Margje Derriks,  
Head of Controlling

Door Qlik Sense heeft DB Cargo nu één 
versie van de waarheid 

DB Cargo



Solution Overview

Derriks, Head of Controlling bij DB Cargo. “Onze vraag aan 
E-mergo was 2,5 jaar geleden dan ook om al die informatie 
uit grote databases inzichtelijk, visueel en begrijpelijk te 
maken en gestandaardiseerde output te krijgen.”

Eenvoudige toegang
“Er was wel inzicht in de cijfers door de organisatie zelf, 
maar er was geen eenvoudige manier om snel antwoorden 
te presenteren aan bijvoorbeeld controllers”, zegt E-mergo 
consultant Laurens Offereins. “We zijn allereerst aan de slag 
gegaan met financiële- en productiedata. Dus hoe komt geld 
binnen en gaat het er weer uit? Welke goederen zitten in 
welke wagons en hoeveel kilometers leggen de treinen af? 
Inmiddels maken we ook dashboards voor bijvoorbeeld HR 
en Inkoop.”

Die dashboards worden gemaakt in Qlik Sense. “Dit is een 
Business Intelligence (BI)-tool om data te moduleren en 
visualiseren”, legt Offereins uit. “De data van DB Cargo 
komt uit verschillende systemen: van Excel en SAP tot een 
planningstool en gegevens die bij ProRail vandaan komen. 
Qlik Sense geeft medewerkers van DB Cargo de mogelijkheid 
om zelf dashboards, datamodellen en visualisaties te maken. 
Dat is natuurlijk ook meteen de uitdaging: men moet er 
zelf mee aan de slag gaan, maar het kan lastig zijn om 
nieuwe programma’s eigen te maken. Toch lukt dat aardig 
bij DB Cargo, zeker een kwart van de organisatie gebruikt 
Qlik Sense al intensief en bijna alle afdelingen hebben al 
dashboards.”

Actief gebruiken
“Uit een aantal aanbieders sprongen Qlik Sense en E-mergo 
er voor ons uit door de visualisatie”, vult Derriks aan. “Vanaf 
dag één was E-mergo fulltime betrokken bij het in kaart 
brengen van de data en het bouwen van de belangrijkste 
apps. Een van onze belangrijkste ambities is dat Qlik Sense 
breed gedragen en actief gebruikt wordt binnen DB Cargo. 
Dat het dé vaste plek is waar mensen hun cijfers inzien. 
Zover zijn we nog niet, want we moeten nog een vertaalslag 
maken van de technische wereld naar de business wereld.”
Einde van dit jaar hoopt DB Cargo die ambitie waar te 
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Uitdagingen
• Meerdere versies van de waarheid.
• Wildgroei van Excelbestanden.
• Lastig samenwerken door persoonlijke 

rapportages. 

Oplossing 
• Standaard rapportage in de vorm van Qlik Sense 

dashboards.

Voordelen
• DB Cargo medewerkers hebben nu één versie 

van de waarheid en kijken allemaal naar 
hetzelfde dashboard met dezelfde informatie, in 
plaats van naar eigen Excellijsten.

• Het scheelt DB Cargo enorm veel tijd dat alles 
nu in één bron staat. In Qlik Sense kunnen 
ook verschillende filters worden toegepast. Zo 
kunnen ze bijvoorbeeld zien wat de impact van 
de overstromingen van deze zomer in Duitsland 
was op onze treinuitval. En wat daar dan weer de 
financiële consequentie van was.

• Werkzaamheden zijn makkelijker over te dragen 
op collega’s, omdat niet iedereen meer met 
eigen rapportages werkt. Dit betekent dat 
collega’s nu makkelijker verlof kunnen opnemen, 
ook als het tijd is voor de maandafsluiting. 
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maken. “We hebben nu één versie van de waarheid en kijken 
allemaal naar hetzelfde dashboard met dezelfde informatie, 
in plaats van naar onze eigen Excellijsten”, zegt Derriks. “Het 
scheelt ons enorm veel tijd dat alles in één bron staat. In 
Qlik Sense kunnen we ook verschillende filters toepassen. 
Zo kunnen we bijvoorbeeld zien wat de impact van de 
overstromingen van deze zomer in Duitsland was op onze 
treinuitval. En wat daar dan weer de financiële consequentie 
van was.”

Overdracht
Een ander voordeel is dat werkzaamheden makkelijker over 
te dragen zijn op collega’s, omdat niet iedereen meer met 
eigen rapportages werkt. Derriks: “Ik heb al van collega’s 
gehoord dat ze nu makkelijker verlof kunnen opnemen, ook 
als het tijd is voor de maandafsluiting. Taken zijn sneller over 
te dragen.”

Voor Offereins was het een bijzondere samenwerking met 
DB Cargo. “Door corona ben ik nog nooit bij ze op kantoor 
geweest, maar dat was geen enkele belemmering. Het 
contact onderhouden was makkelijk, ook toen we op een 
gegeven moment minder voor ze gingen werken. Met één 
dag in de week gaan ontwikkelingen wel iets langzamer 
natuurlijk, maar DB Cargo wil graag iemand intern aanwijzen 
voor het dataverhaal”, zegt Offereins. Derriks vult aan: “Dat 
vind ik precies zo prettig aan E-mergo. Ze denken mee, maar 
pushen niet en doen wat er mogelijk is binnen de tijd die 
ze krijgen. Bovendien kunnen ze met verschillende soorten 
mensen omgaan, wat belangrijk is om iets in een organisatie 
gedaan te krijgen. Laurens beweegt zich vrij door ons bedrijf 
en steeds meer collega’s vragen een dashboard aan nu ze 
zien wat het oplevert. In de toekomst hopen we dat heel DB 
Cargo actief gebruikt maakt van Qlik Sense!”
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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,trai-
ning, 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


