
Sanquin: Twee bloedgroepen 
harmonieus geïntegreerd in SAP

Sanquin zorgt voor de bloedvoorziening in Nederland. SAP partner itelligence 
heeft administraties van twee zelfstandige bedrijfsonderdelen van Sanquin 
geïntegreerd, terwijl zij toch aparte jaarrekeningen kunnen opleveren. Doel was 
vergaande efficiencyverbetering en mogelijk maken van centralisatie van vier 
zelfstandige financiële afdelingen op het hoofdkantoor in Amsterdam.
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BEREIKTE VOORDELEN

Managementsamenvatting

8
8 FTE besparing op totaal 
van 16

10.000
tot 10.000 interne 
facturen overbodig

350.000
Jaarlijkse besparing tot 
€ 350.000

BUSINESS TRANSFORMATION

Belangrijkste doelstellingen:
 • Efficiency en kwaliteit administratieve processen verbeteren
 • Mogelijk maken centralisatie financiële afdelingen

Oplossing:
 • SAP Company Code migratie voor bestaande omgeving met: SAP ECC 
6.0 en de modules Finance & Controlling (FICO); Plant Maintenance (PM); 
Production Planning for Process Industries (PPPI); Material Management 
(MM); Sales & Distribution (SD); Quality Management (QM)

 • Toegevoegd: SAP Warehouse Management (WM) 

Grootste voordelen:
 • Twee zelfstandige bedrijfsonderdelen delen faciliteiten en houden toch 
eigen jaarrekening 

 • Van 5 crediteuren/debiteurenadministraties naar 1 geïntegreerde, 
ontdubbelde administratie

 • Jaarlijks tot € 350.000,- besparen op interne facturering
 • SAP is eenvoudig uit te breiden
 • Alle administraties in dezelfde taal (Engels)

Bedrijf of organisatie
Sanquin

Hoofdkantoor of locatie
Amsterdam

Branche
Life Sciences

Producten en diensten
Bloedproducten

Medewerkers
3000 (2011)

Omzet of begroting 
circa € 357 miljoen (2010)

Website
www.sanquin.nl

Implementatiepartner  
itelligence

“SAP partner itelligence heeft alle kennis in huis van SAP én van de 
farmaceutische wereld om onze alomvattende SAP ERP oplossing te 
laten voldoen aan strenge Europese en Amerikaanse regels.”
Rogier van den Braak, Concerncontroller, Sanquin
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Bloedvoorziening zo efficiënt 
mogelijk uitvoeren
Sanquin Bloedvoorziening zorgt voor de 
bloedvoorziening in Nederland, dankzij 
honderdduizenden donors die vrijwillig bloed 
geven. Kernactiviteit is een veilige en efficiënte 
productie en levering van bloedproducten voor 
de behandeling van patiënten. Door onderzoek 
onderhoudt en vergroot Sanquin kennis over 
bloed en transfusiegeneeskunde. Met deze kennis 
adviseert Sanquin ziekenhuizen en behandelaren. 

Sanquin bestaat uit de bloedbank en vier 
andere divisies waarin de marktactiviteiten zijn 
ondergebracht, waaronder een farmaceutisch 
bedrijfsonderdeel dat plasmaproducten maakt 
en distribueert. Alle divisies gebruiken al sinds 
1996 fysiek hetzelfde SAP ERP systeem, maar de 

bloedbank moet altijd haar (financiële) rapportages 
apart aanleveren bij de overheid.  Daarom waren 
er twee gescheiden administraties opgezet in SAP. 
SAP partner itelligence heeft deze administraties 
geïntegreerd via een zogeheten gevalideerde 
SAP Company Code migratie. De Bloedbank kan 
nog steeds de wettelijke verplichting nakomen 
om (financiële) resultaten apart te rapporteren, 
maar Sanquin heeft de efficiency sterk verbeterd 
omdat vier losse financiële afdelingen nu zijn 
gecentraliseerd op het hoofdkantoor in Amsterdam. 
Tegelijkertijd heeft Sanquin alle administraties in de 
standaardtaal Engels omgezet.

“Door twee SAP administraties en de bijbehorende processen te 
harmoniseren, besparen we heel veel tijd en dus kosten.”
Rogier van den Braak, Concerncontroller, Sanquin

Managementsamenvatting 

Bedrijfsdoelstellingen

Oplossing

Transformatie

Voordelen

Toekomstplannen
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Twee administraties samenvoegen 
om fors te besparen
SAP partner itelligence heeft de architectuur en 
het migratieplan ontwikkeld om de administraties 
van de twee Sanquin onderdelen in elkaar te 
schuiven. Rogier van den Braak, Concerncontroller 
bij Sanquin: “itelligence kent als jarenlang preferred 
supplier onze organisatie tot in de haarvaten. 
Bovendien is itelligence als gespecialiseerd SAP 
partner zeer goed op de hoogte van de strenge 
eisen die toezichthouders in de farmaceutische 
wereld stellen. Omdat we meteen alle systemen 
hebben overgezet naar Engels kunnen we nu 
ook internationaal eenduidig rapporteren, 
bijvoorbeeld voor de EU en de VS, de Food & Drug 
Administration.”

itelligence heeft alle historische gegevens 
geconverteerd en een correcte waardeoverdracht 
van de apparatuur binnen beide Sanquin-
onderdelen afgewikkeld. Op deze manier is één 
organisatie ontstaan, met gedeelde kostenplaatsen 
en rekeningschema’s, zodat Sanquin facilitaire 
diensten, zoals HRM, concernstaf, onderhoud en IT, 
kan delen zonder verrekening via interne facturen.

“Omdat SAP de administratieve ruggengraat van 
onze organisatie vormt, kunnen we geen enkel 
risico nemen bij een dergelijk veranderproces. 
itelligence heeft deze omvangrijke en complexe 
klus geklaard in negen maanden, binnen planning 
en budget. Zeer goed doordacht, grondig getest 
en duidelijk gecommuniceerd naar alle afdelingen 
die te maken kregen met de gevolgen. Door 
twee administraties te harmoniseren, kunnen 
we bovendien toekomstige SAP uitbreidingen 
eenvoudiger uitvoeren.”

Managementsamenvatting 

Bedrijfsdoelstellingen

Oplossing

Transformatie

Voordelen

Toekomstplannen
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1 1 taal voor alle 
systemen
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‘Ontdubbeling bestanden maakt 
100.000 regels overbodig’
In de loop der jaren hadden de vijf zelfstandige 
financiële afdelingen omvangrijke debiteuren- en 
crediteurenadministraties opgebouwd. Door deze 
te ontdubbelen heeft Sanquin circa  45.000 records 
overbodig gemaakt. 

Eric Duhne, projectleider vanuit itelligence: “Met 
de SAP best practice LSMW conversietools hebben 
we de integriteit van gegevens gecontroleerd en 
deze geconverteerd. Door het intelligent opzetten 

van de 45 migratie objecten, hebben we zo’n 
100.000 (verouderde) regels overbodig gemaakt.
Omdat de integriteit van data vaststaat en we 
iedere stap hebben gedocumenteerd, voldoen we 
aan wettelijke eisen. Deze schoonmaakoperatie 
heeft de administratie veel efficiënter gemaakt. 
De uitwisseling van gegevens tussen SAP en een 
van de bloedbank informatiesystemen, gaat nu 
bijvoorbeeld in acht minuten in plaats van de drie 
uur die het voorheen duurde.”

8
8 in plaats van 16 FTE’s voor 
hetzelfde werk

10.000
Tot 10.000 interne facturen 
per jaar minder

5
Van 5 naar 1 
crediteurenadministratie 

GROOTSTE VOORDELEN 

Managementsamenvatting 
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Oplossing
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Voordelen
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‘We boeken enorme kostenbesparingen’

De voordelen voor Sanquin zijn indrukwekkend. 
De financiële afdelingen, die nu verspreid over het 
land zitten, werken binnenkort gecentraliseerd 
vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam. In plaats 
van 16 FTE’s zijn er nog slechts 8 nodig voor de 
financiële administratie van de bloedbank. Vijf 
losse crediteuren- en debiteurenadministraties 
zijn samengevoegd tot één, waarbij zo’n 45.000 
van de 60.000 records overbodig bleken. De 
interne facturering tussen bedrijfsonderdelen is 
grotendeels weggevallen.

Rogier van den Braak: “Het samenvoegen van de 
administraties in één SAP ERP oplossing scheelt 
ons tussen de 5.000 en 10.000 interne facturen 
per jaar.” Bij een verwerkingsprijs van € 35,- per 
factuur kan dit voor Sanquin dus al snel oplopen tot 
€ 350.000,- per jaar. “We hebben van tevoren niet 

precies de return on investment uitgerekend, maar 
het is duidelijk dat Sanquin veel efficiënter werkt 
nu we beide SAP administraties zo soepel hebben 
samengevoegd.”

Bijkomend voordeel is dat Sanquin in de toekomst 
SAP ERP eenvoudig kan uitbreiden met nieuwe 
mogelijkheden. Van den Braak: “We willen uiteraard 
optimaal gebruik maken van de geavanceerde 
opties die SAP ERP biedt. Als we modules willen 
toevoegen dan hoeven we dat niet langer te doen 
voor twee verschillende administraties, wat ons dus 
de minimaal helft van de implementatietijd en –
kosten bespaart.”
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“Veranderen blijft spannend, omdat het impact 
heeft op alle afdelingen, maar itelligence heeft ons 
uitstekend begeleid en de gevolgen van de nieuwe 
inrichting in een aantal modellen doorgerekend. 
Dankzij de goede begeleiding van itelligence en de 
ingebouwde controlemechanismen in SAP hebben 
we steeds grip gehouden op risico’s. Door vooraf 
goed te testen, waren we vol vertrouwen dat we de 
deadline zouden halen en ik verwacht dat dit ook bij 
toekomstige aanpassingen gebeurt.”

SAP geeft grip
op risico’s
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