
Enexis Groep transformeert haar kennis- en dossierbeheer 
met Custodian for Legal van Transform Data International 

Enexis is één van de grote drie netbeheerders in 
Nederland. 

Enexis Netbeheer brengt energie waar mensen 
licht en warmte nodig hebben. Via een grotendeels 
onzichtbaar netwerk  worden ruim 3 miljoen 
huishoudens en bedrijven in Nederland voorzien van 
elektriciteit en gas.

De Nederlandse netbeheerder zocht naar een 
gebruikersvriendelijk dossiersysteem om de 
complete dossiervorming van de juridische afdeling 
te vereenvoudigen. De oplossing die Transform 
Data presenteerde aan Enexis Groep werd als zeer 
positief ervaren omdat Microsoft 365 en SharePoint 
de basis vormt van het systeem en dit al jaren als 
basisplatform wordt gebruikt door Enexis Groep. 

A REPSTOR SUCCESS STORY

http://https://www.repstor.com/
https://www.enexis.nl/over-ons


Enexis Groep stelde enkele vereisten waar het 
vervangende systeem aan moest voldoen: 
 

Alle informatie dient primair toegankelijk te zijn 
vanuit Microsoft Outlook, omdat dit de applicatie is 
waarmee juristen bekend zijn en ook graag werken. 
Microsoft 365 is het platform dat door Enexis Groep 
is gekozen voor documentopslag, archivering en ook 
retentiebeheer. Het is dus belangrijk dat juridische 
dossiers, net zoals andere informatie geclassificeerd 
kan worden binnen deze omgeving en volgens de 
juiste regels gearchiveerd, én uiteindelijk vernietigd 
kan worden.

Juristen vinden het belangrijk om in één oogopslag 
een compleet dossier te kunnen raadplegen.  
Het is daarom essentieel om zowel documenten als 
communicatie (veelal e-mails) te kunnen opslaan 
binnen het dossier en eenvoudig te kunnen 
raadplegen.

 

GDPR 
 

Alle data dienen opgeslagen te worden binnen de 
eigen Microsoft 365 omgeving van Enexis Groep, die 
gehost wordt in Europese datacentra;

Omdat Enexis Groep gebruik maakt van een 
volledige Microsoft 365 omgeving en ook het 
gebruikersbeheer op die manier heeft gekoppeld 
aan hun toestellen, kunnen gebruikers met één 
enkele log-in inloggen en gebruik maken van alle 
Microsoft applicaties zoals Outlook. En daarmee 
zonder tussenkomst van extra schermen of log-ins 
hun dossiers benaderen. Hierdoor kan de juridische 
afdeling altijd en overal werken, en wordt er zelfs de 
mogelijkheid geboden om offline te werken als dat 
wenselijk zou zijn. Alle wijzigingen in documenten 
en dossiers worden geregistreerd, zodat je het 
verloop van een één specifiek document of het 
gehele dossier eenvoudig kunt inzien. Door het 
automatische versiebeheer is er altijd mogelijkheid 
om terug te keren naar voorgaande versies van 
een document of de verschillen tussen de versies 
te bekijken. Het totale verloop van een dossier 
kan tevens bekeken worden middels een timeline 
weergave.

Doordat er is gekozen voor Microsoft 365  / 
SharePoint voor de opslag van documenten kunnen 
meerdere gebruikers nu zelfs gelijktijdig in één 
document werken middels de Co-Author functie. 

E-mailmanagement 
 

Omdat veel communicatie middels Outlook 
gebeurd, is het e-mail management van groot 
belang voor juristen van Enexis Groep. Functies 
zoals het opslaan van individuele e-mails, bijlagen 
en complete gesprekken worden nu eenvoudig 
gefaciliteerd. Het is tevens mogelijk om uitgaande 
en binnenkomende e-mails automatisch op te slaan 
naar de bijbehorende dossiers. 

Rapportages 
 

Enexis Groep heeft een sterke behoefte om 
uitgebreid inzicht te krijgen in de aantallen dossiers, 
de type dossiers en ook de workload per type 
dossier. Door gebruik te maken van standaard 
SharePoint elementen, die out-of-the-box integreren 
met Microsoft Power BI, is het heel eenvoudig 
voor Enexis Groep om met hun eigen BI Team alle 
gewenste rapportages te realiseren, zeer uitgebreid 
inzicht te krijgen en waar nodig actie te ondernemen 
en bij te sturen.

 
www.transformdata.eu

 
www.enexisgroep.nl

Ondanks de initiële weerstand om met een 
ander systeem te werken, zaten de eindgebruik-
ers al snel op 100% gebruik en zijn ook zij zeer 
enthousiast. Door de situatie rondom COVID-19 
werd de training en begeleiding van de gebruikers 
online gegeven. Het remote werken heeft zelfs 
een positief effect gehad op de implementatie. 
 
Enexis Groep organiseerde een wekelijks  
Custodian spreekuur (middels Teams) waarin 
vragen gesteld kunnen worden en waarin  
gebruikers elkaar helpen door kennis en ervaring 
uit te wisselen. Transform Data nam deel aan het 
spreekuur zodat vragen ook direct beantwoord 
konden worden.
 
Inmiddels is het systeem volledig geïntegreerd 
en wordt de data in Custodian geanalyseerd ter 
ondersteuning van het (be)sturen van de  
organisatie. Denk bijvoorbeeld aan trendanalyses 
en de real time Power BI rapportages, deze dragen 
bij aan het inzicht.

“ Custodian is een goede ondersteuning  
van hun dagelijks werk. Het systeem draagt 
bij aan het doel om efficiënter en effectiever 
te werken. ” 
 
Jerry Heijstee, Proces Specialist bij Enexis Groep. 

https://www.enexisgroep.nl/
https://www.transformdata.eu/?lang=nl

