
vanRijsingengreen
stapt over naar SAP S/4HANA en 
kiest voor de Cloud

VanRijsingengreen is al meer dan 50 jaar een be-
kende leverancier van gezonde en verse voe-
dingsmiddelen. Het succes van het bedrijf is te 
danken aan de kort cyclische werkwijze waarbij 
zoveel mogelijk handmatige processen worden 
geautomatiseerd en gedigitaliseerd.

Maar hoe kan die efficiëntie en snelheid het beste 
behouden blijven ten tijde van constante ontwikke-
lingen aan SAP-zijde en hoe waarborg je de continuï-
teit van het productieproces? Met diezelfde vragen 
kwamen Fred van de Water, functioneel SAP beheer-
der bij vanRijsingengreen, bij Sabaas en Quinso, SAP
expertise partners. In deze klantcase lees je alles 
over het succesverhaal van vanRijsingengreen.

Een toekomstbestendig productieproces 
voor vanRijsingengreen 
Een belangrijke drijfveer voor de overstap van van-
Rijsingengreen was het verbeteren van de huidige 
soft- en hardware. Zo legt Fred van de Water uit:
‘Zowel onze hard- als softwarecomponenten waren 
verouderd en moesten vervangen worden. Daarbij 
wilden we de deadline voor de uitfasering van ver-
schillende SAP ERP-systemen in 2025 voor zijn.’ Ook 
wilden de medewerkers van het bedrijf graag nieuwe 
procesverbeteringen kunnen doorvoeren en het ERP 
systeem maximaal benutten om het unieke busi-
nessmodel van vanRijsingengreen te optimaliseren. 
Op advies van Sabaas en Quinso is er daarom geko-
zen voor een conversie van SAP ECC naar SAP 
S/4HANA. Een innovatieve en toekomstbestendige 



ERP-oplossing waarmee sneller gewerkt kan worden 
en er makkelijker op nieuwe ontwikkelingen kan wor-
den ingespeeld. Het resultaat? Flexibiliteit en snel-
heid in het bedrijfsproces.

Stap over naar SAP S/4HANA en kies voor de 
cloud
Bedrijven moeten tegenwoordig steeds sneller in-
spelen op de digitale veranderingen in de markt om 
zich te kunnen onderscheiden van concurrenten. 
Om bedrijven hierin te ondersteunen heeft de toon-
aangevende bedrijfssoftware leverancier SAP S/4HA-
NA geïntroduceerd. Met deze innovatieve ERP-oplos-
sing zijn bedrijven in staat eenvoudig en snel nieuwe 
ideeën te testen en te realiseren en de time-to-mar-
ket sterk te verkorten. Denk hierbij aan het verzame-
len, verwerken en toepassen van real-time gegevens 
in bedrijfsprocessen, maar ook een vereenvoudigde 
architectuur en gebruiksvriendelijke interface. 

Voor vanRijsingengreen was de migratie naar een cl-
oud omgeving ook een logisch moment om de over-
stap naar S/4HANA te maken, waardoor toekomstige 
ontwikkelingen direct gebruik kunnen maken van de 
laatste SAP ontwikkelingen. Door te kiezen voor 
S/4HANA heeft vanRijsingengreen meer ruimte en 
tijd over voor het ontwikkelen van nieuwe zaken, ze-
ker gezien de mogelijkheden die bijvoorbeeld Azure 
of IoT applicaties bieden, en kan het bestaande re-
porting landschap op SAP worden gerationaliseerd. 
Tijd voor het opstellen van een plan!

De route naar succes met een klantspecifie-
ke roadmap 
Een standaard onderdeel in de werkwijze van Sabaas 
en Quinso is het helder en correct in kaart brengen 
van de wensen van de klant, de bedrijfsvisie en hoe
deze ondersteund kan worden met de nieuwste 
technologieën van SAP. Een belangrijke vraag om te 
beantwoorden is in welke mate S/4HANA aan de 
wensen van de klant kan voldoen en hoe een con-
versie moet worden aangepakt. Hierin vullen Sabaas 
en Quinso elkaar naadloos aan. Quinso levert de 
functionele expertise ten aanzien van bedrijfspro-
cesoptimalisatie en Sabaas biedt de technische ex-
pertise voor de conversie. Voor vanRijsingengreen 
was deze werkwijze extra voordelig: ‘Voor een sei-
zoensgebonden bedrijf zoals vanRijsingengreen lag 
de meerwaarde van de roadmap voor ons als klant 
bij het feit dat er al in een vroeg stadium rekening 
kon worden gehouden met ons specifieke business-
model,’ legt Fred uit. ‘Hierdoor kon de conversie 
plaatsvinden buiten het hoogseizoen en hoefden wij 
de werkzaamheden niet stil te leggen of extra kosten 
te maken.’ 

Flexibel en toekomstbestendig op cloud 
platform 
Om de conversie naar SAP S/4HANA voor vanRijsin-
gengreen te realiseren, moest er ook worden geïn-
vesteerd in nieuwe hardware. Het destijds in gebruik 
zijnde datacentrum kon deze enkel huisvesten na 
een grote investering. Als onderdeel van de business 
case heeft Sabaas een kostenvergelijking opgesteld 
voor vanRijsingengreen waarin het beheren van 

Fred van de Water

“De meerwaarde van de roadmap 
voor ons is er al in een vroeg 
stadium rekening rekening wordt 
gehouden met ons specifieke
businessmodel.”



S/4HANA on-premise is vergeleken met het Micro-
soft Azure Cloudplatform. Snel werd duidelijk dat 
Azure de betere oplossing was voor vanRijsingen-
green. Niet alleen om kosten te besparen, maar ook 
vanwege de flexibiliteit en mogelijkheden van Azure 
naar de toekomst.

Als vervolgstap zijn de technische en functionele 
projecten gestart voor de conversie naar S/4HANA. 
Daarbij heeft het technische team de bestaande
SAP-systemen naar Azure gemigreerd, ter voorberei-
ding op de conversie en is het functionele team van 
start gegaan met de voorbereidingen in het ERP sys-
teem en het informeren en opleiden van gebruikers. 
Een belangrijke wijziging was namelijk het nieuwe 
businesspartnermodel voor leveranciers en klanten, 
welke reeds in ERP gerealiseerd moest zijn voordat 
de conversie van start kon gaan. Naast het nieuwe 
businesspartnermodel voor vanRijsingengreen was 

ook het nieuwe grootboek in S/4HANA een belangrijk 
onderdeel dat gecontroleerd opgesteld moest wor-
den. De conversie vereiste een nieuwe manier van 
werken met masterdata en financiële transacties. Tij-
dens het laagseizoen van vanRijsingengreen, heeft 
het projectteam de conversie meerdere malen uitge-
voerd en getest. Zo kon het conversieproces verfijnd 
worden op zowel technisch als functioneel vlak en is 
het gehele productiesysteem van vanRijsingengreen 
in slechts één weekend succesvol gemigreerd. 

Op naar de volgende 10 jaar voor vanRijsin-
gengreen! 
Dankzij een flexibele werkwijze, deskundigheid en 
uitvoerige kennis van Sabaas en Quinso is vanRijsin-
gengreen nu in staat om op basis van de laatste
technologie van SAP het digitaliseringstraject in te 
gaan. Zo merkt Fred van de Water op dat alle debi-
teuren en crediteuren nu onder één partner vallen,

Fred van de Water

“Het gehele productiesysteem van 
vanRijsingengreen in slechts één 
weekend succesvol gemigreerd.”



waardoor de medewerkers van vanRijsingengreen 
minder tijd hoeven te besteden aan standaard on-
derhoudstaken. Per applicatie kan het bedrijf nieuwe
S/4HANA mogelijkheden onderzoeken en invoeren, 
geheel binnen de wensen en behoeften van vanRijs-
ingengreen. Kortom, de basis is gelegd om de missie 
van vanRijsingengreen te kunnen blijven waarbor-
gen, zo kan het bedrijf met de groei die zij voor ogen 
hebben de komende 10 jaar weer vooruit!

Overweeg je de overstap naar SAP S/4HANA? 
Let dan op deze punten 
De kennis, expertise en meerdere jaren ervaring met 
cases zoals die van vanRijsingengreen heeft Sabaas 
en Quinso een aantal zaken geleerd. Punten waar 
klanten op kunnen letten tijdens de conversie naar 
S/4HANA die helpen bij een zorgeloos proces.

• Planning is key, trek daarom voldoende tijd uit en 
werk met een specifieke roadmap
• Luister goed naar de wensen en behoeften van de 
eindgebruikers, zij zullen immers de nieuwe soft- en/
of hardware gebruiken voor het realiseren van de
bedrijfsdoelen
• Neem de voorbereiding van de masterdata mee in 
het proces
• Maak bij gebrek aan capaciteit vooral gebruik van 
tijdelijke server capaciteit op bijvoorbeeld een Cloud-
platform zoals Azure
• Voer altijd meerdere test runs uit zodat de conver-
sie vlekkeloos verloopt
• Zorg dat je de scope goed bewaakt en betrek key-
users bij testruns voor een geslaagde conversie

• Ondersteun eindgebruikers door het geven van 
trainingen en beantwoorden van vragen

Heb je een uitdaging vergelijkbaar met die van van-
Rijsingengreen? Of wil je meer weten over hoe Sa-
baas en Quinso kunnen helpen bij de overstap van 
SAP ECC naar SAP S/4HANA? Neem dan gerust con-
tact met ons op.

vanRijsingengreen

“De basis is gelegd om de missie 
van vanRijsingengreen te kunnen 
blijven waarborgen.”


