
 

De cijfers. In de meeste organisaties zijn het de directie en managers die erover 
beschikken. Bij SAA Verzekeringen kan iedereen, overal op flatscreens zien hoe 
er wordt gepresteerd in verschillende bedrijfsonderdelen. ‘Dat is een bewuste 
keuze’, zegt BI-specialist Ronald van der Does van SAA. ‘Wij willen dat al onze 
mensen over de resultaten praten en oplossingen kunnen bedenken’. SAA en 
HippoLine ontwikkelde SAA Narrowcasting met QlikView en NPrinting. 

Rotterdam, vijfde etage. Op een beeldscherm bij de coffee-corner is te zien dat 
op dit vroege tijdstip in het land al 68 taken zijn voltooid. De geboekte fee is dit 
kwartaal iets hoger; de omzet ontwikkelt zich positief; de nieuwste 
klanttevredenheidcijfers van het Klant Contact Centrum worden getoond. Er is 
reden tot optimisme. De agenda op het scherm meldt een afdelingsoverleg om 
13 uur. Er komen berichten voorbij van Nu.nl en AssurantieMagazine.  

Consolidatieslag 

Ronald van der Does heeft in vijf jaar grote stappen gemaakt bij SAA. Na zijn 
opleiding Bedrijfskunde (MER in Breda) komt hij in Rotterdam terecht. Hij krijgt bij 
SAA de opdracht de bedrijfsprocessen te onderzoeken en het potentieel te 
verbeteren. In de branche woedt op dat moment een heftige consolidatieslag 
als gevolg van de financiële crisis, nieuwe wetgeving en technologische 
ontwikkeling. Op dit moment heeft SAA een stevige positie en zit in de top 10 van 
assurantie-ondernemingen in ons land.  

Ronald over BI bij SAA: ‘We werken op een aantal legacy-systemen waar we in 
de sector niet omheen kunnen. Maar aan de beperkte 
rapportagemogelijkheden van die systemen hebben we wel wat kunnen doen, 
met eenvoudige alternatieven. Zo hoeft er allereerst niet langer meer te worden 
geknipt, gekopieerd, gescand en gemaild. Dat is niet van deze tijd. Daarna 
hebben we stap twee gezet. We beschikken over meer data die we bovendien 
beter kunnen analyseren. Daarmee zijn we beter geïnformeerd om beslissingen 
te kunnen nemen’. 

Medewerkers en tussenpersonen 
delen informatie met QlikView en 
NPrinting 

Meer dan 1000 

assurantietussenpersonen 

profiteren van het netwerk, de 

expertise en de digitale 

backoffice van SAA. SAA is de 

enige onafhankelijke full service 

provider op de Nederlandse 

assurantiemarkt. Bij SAA werken 

350 mensen, het bedrijf heeft 

kantoren in Rotterdam, Ede, 

Groningen, Sneek, Eindhoven, 

Amstelveen en Maastricht. 
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klantverhaal

SAA, opgericht in 1982, is een 

leidende speler in de 

assurantiemarkt met pakketten 

voor verzekeringen, 

pensioenen, hypotheken, 

financieringen en financiële 

planning.  

SAA Verzekeringen
SAA Narrowcasting
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’Goed of slechts nieuws, je wil dat 
er door iedereen over wordt 
meegedacht. Zonder inzicht geen 
oplossingen’  

Ronald van der Does, BI-specialist bij SAA

Ronald ontwikkelde de afgelopen tijd bij SAA tientallen applicaties in QlikView. De 
toepassingen van die dashboards zijn divers. Zo beschikt de organisatie over een 
uitgebreid Extranet. ‘Daar zijn we echt trots op’. Dit systeem kan volautomatisch 
aanvragen accepteren en opmaken en de polis versturen. Bij de ontwikkeling van 
SAA Extranet zijn alle onderdelen gekoppeld aan QlikView en wordt er vrijwel real-
time gerapporteerd. SAA heeft ook een BI-applicatie voor schadeanalyses. Het 
bedrijf meet bovendien uitgebreid de klanttevredenheid (Net Promotor Score) en 
de prestaties van individuele medewerkers en afdelingen. Wie zich in de kantoren 
bevindt wordt geregistreerd in een toegangsbeheersysteem van waaruit QlikView 
rapporteert. Handig voor leidinggevenden, maar ook voor BHV’ers bij een 
eventuele ontruiming van de panden. SAA heeft een uitgebreid dashboard op 
inhoud en kwaliteit van het telefoonverkeer; een ontsluiting op het assurantie 
administratiesysteem en zelfs een aparte app die het printergebruik registreert. 
Door de printerregistratie is SAA in staat om de service aan de klanten te 
verbeteren’. 

Channel manager 

‘Wij willen dat er door iedereen over de resultaten gesproken wordt, op plekken 
waar onze mensen samenkomen’, zegt Ronald van der Does. ‘Zo hebben we met 
HippoLine SAA Narrowcasting ontwikkeld. In QlikView kan ik met NPrinting html-
reports maken. Ik heb een platform ontwikkeld dat de output van NPrinting 
oppakt. Raspberry Pi’s van zo’n dertig dollar achter onze flatscreens doen de 
bevragingen. Op die manier kan ik op al onze beeldschermen in het hele land 
zo’n 17 verschillende programma’s laten zien. De zender is afgestemd op de 
doelgroep, onze mensen. Deze manier van communiceren spreekt zoveel meer 
tot de verbeelding en is actueel. Veel beter dan een email of plakkertje op de 
muur bij het koffieapparaat’. 

Met deze slimme toepassing is  Ronald niet alleen BI-specialist, maar ook nog eens 
channel manager van een SAA-televisienetwerk. ‘Alle goede ideeën komen van 
onze medewerkers. Hen betrekken, uitdagen en confronteren met relevante 
informatie op plekken waar ze samenkomen, dat is bij ons de toekomst’.  

Wij spraken Ronald van der Does in mei 2016. HippoLine is als data, GIS en BI-
specialist vooral thuis in de financiële markten en de zorgsector.  

Meer klantverhalen, over o.a. Stichting Halt, Redwood Software, SOS International, 
Graydon en HDN, vindt u op onze site: hippoline.nl 
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