
Enexis Groep implementeert Custodian for Corporate 
Departments ter ondersteuning van de HR-afdeling

Enexis Groep is een netwerkbedrijf. Met hun 
infrastructuur zorgen zij ervoor dat miljoenen klanten 
in Nederland toegang hebben tot elektriciteit en gas. 
De medewerkers bij Enexis zorgen dag en nacht voor 
een veilige en betrouwbare energievoorziening en 
werken daarnaast hard aan verduurzaming van het 
energiesysteem in Nederland. Enexis Groep zocht 
naar een gebruikersvriendelijk dossiersysteem om 

de complete dossiervorming van de HR-afdeling te 
vereenvoudigen. De oplossing, die gebasseerd is 
op Intapp OnePlace Collaboration & Content heeft 
Transform Data eerder geïmplementeerdvoor de 
juridische afdeling (BJZ). Deze werd als zeer positief 
ervaren binnen het juridische team en bleek, met 
enkele configuratieaanpassingen ook inzetbaar te zijn 
voor de HR-afdeling van Enexis Groep.

A TRANSFORM DATA SUCCESS STORY



Enexis stelde enkele vereisten waar het 
vervangende systeem aan moest voldoen 
 

Alle informatie dient opgeslagen te worden binnen 
het Microsoft 365 platform dat door Enexis is 
gekozen voor documentopslag, archivering en ook 
retentiebeheer.

Voor de HR-afdeling was het belangrijk om een 
duidelijk overzicht te creëren van alle casussen 
en de vervolgacties per casus te kunnen beheren. 
In tegenstelling tot de juridische afdeling, waarbij 
veelal documentstromen het belangrijkste 
aspect vormt, was het creëren van overzicht, 
notifiëren van medewerkers en het bewaken van 
actiemomenten hier veel belangrijker en het volume 
aan documenten aanzienlijk lager dan een juridische 
afdeling.

 

Qwickr 
Door slim gebruik te maken van de beschikbare 
zoek en rapportagemogelijkheden van Transform 
Data’s Qwickr, wordt het mogelijk om snel 
dwarsdoorsnedes en dashboards van alle casussen 
en bijbehorende kenmerken en nodige acties te 
genereren. 

Notificaties 
Door de combinatie met het Microsoft Power 
Platform (Flow), worden de gewenste notificaties 
gegenereerd en ontvangen HR-medewerkers tijdig 
een bericht wanneer er actie nodig is op specifieke 
casussen die zij in behandeling hebben.

Bewaartermijn 
De HR-afdeling heeft gekozen om haar Custodian 
Suite uit te breiden met Records Manager van 
Transform Data zodat de wettelijke bewaartermijnen 
van de casussen worden gerespecteerd en 
informatie ook tijdig wordt verwijderd.

 
www.transformdata.eu

 
www.enexisgroep.nl

“De samenwerking met Transform Data  
verloopt al jaren goed voor de juridische  
afdeling en doordat de teams goed op elkaar 
zijn ingespeeld, was de realisatie van de  
HR-oplossing ook snel gebeurd.” 

Bas Verbruggen, Architect bij Enexis Groep

“Het is leuk om te zien dat onze oplossing als 
positief ervaren wordt binnen BJZ en dat nu ook 
andere afdelingen er mee willen gaan werken.  
 
Het is goed om te zien dat met een aantal kleine 
configuratie aanpassingen de Custodian Suite 
voor een brede doelgroep inzetbaar is.” 

Stephan van Klaveren, Implementatie  
consultant bij Transform Data International 

“We zijn erin geslaagd om samen met  
Transform Data tot een configuratie te 
komen die heel herkenbaar is ten opzichte 
van onze vorige manier van werken en tóch 
de extra’s biedt die we zochten in de nieuwe 
oplossing. 

Hierdoor was de overstap naar het nieuwe 
systeem eenvoudig voor ons team.” 

Chantal Atabaigi, Teammanager HR  
Informatie Enexis Groep


