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Welkom





Vragen (NL)
Tijdens het webinar kun je vragen stellen door op het vraagteken in de hoek van de chatbox te klikken. We zullen alle 
vragen volgen en proberen ze direct of aan het einde van de presentatie te beantwoorden. Tijdens het webinar worden de 
deelnemers gedempt.

Welkom op de sessie “HR transformatie in een hyper dynamische organisatie”
Hieronder enkele regels voor deze sessie.

Opname
Dit webinar wordt opgenomen en verzonden.
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Agenda

Business en HR context
Zet de collega’s centraal in de organisatie

Project scope
Krachtige HR oplossingen voor de hele Galapagos organisatie

Project aanpak
Flexso Accelerators & extensies: vaste implementatietijd en budget
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Over ons
Inleiding

Hoe hebben we dit gerealiseerd
Partnerschap als sleutel tot succes5

Volgende stappen
Hoe blijven we HR beter maken6



Over ons

Goedele Swannet

Sr Project Manager / Solution Architect

Meer dan 15 jaar project lead ervaring gecombineerd met 
sterke inzichten in HR technologie. Gepassioneerd door alle 

aspecten van HR Transformatie. 

Professional met meer dan 25 jaar ervaring in Payroll, 
Compensation &Benefits, eHR en people management in 

multinationale bedrijven.

Sandro Flamée

Sr Directeur - Hoofd Global Payroll, HR diensten & HRIT



Verder 
bouwen aan 
Europese 
aanwezig-
heid

Overzicht

Wie zijn we Focus op 
nieuwe 
manier van 
werken

Onze cultuurOnze lange 
termijn 
ambitie



Onze Europese voetafdruk
uitbouwen

Volledige Europese dekking tegen eind 2021
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Alpine, Nordics & 
Ierland

Rest van Europa: 
samenwerken met 3e 
partijen

NL, België & EU5



Feiten & cijfers

• +400 SAP consultants

• 20% groei per jaar

• 60 miljoen euro

• 5% personeelsverloop

• 140 actieve klanten

• Projecten in +40 landen



Flexso for People

• +20 jaren ervaring in HR business consulting & SAP oplossingen 

• Team van +80 gecertifieerde oplossings- en business consultants

• Nationale & internationale expertise

• Ervaring in alle sectoren

• Bewezen project methodologie

• Gecertifieerde partner-packaged oplossingen

• Gevestigde partnerships (SuccessFactors extensies, tijdsregistratie & payroll providers)



Uw end-to-end HR partner

Advies

HR Transformatie
Roadmap

HR Managed Services

Dagelijkse support
Incidentbeheer

Change requests
Release management

Technologie

SAP HR
SuccessFactors

Qualtrics
Concur

Integraties & extensies

Innoveren

Ontzorgen



Flexso – Onze partner in succes

Betrouwbare partners – Wederzijds vertrouwen is de sleutel tot succes

Werk alsof je echt samenwerkt (partnership)! (& niet zoals een klant-leverancier relatie)

Ken elkaars sterke punten en plan samen hoe je kunt samenwerken

Flexso is goed thuis in SuccessFactors en heeft ons enorm geholpen met hun expertise, 
kennis van processen & de tool

Agile and iteratieve manier om de implementatie uit te werken



Business & HR Context



De toegevoegde waarde
van HR

Maak van Galapagos een dynamische plek om te
werken!

Scouten & 
aanwerven
van talent 

dat de 
prestaties & 

cultuur
bevorderen

Versnel time-
to-impact 

met 
onboarding
van nieuwe 

medewerkers 

Streef naar
correcte

verloning, 
voordelen

Creëer een 
afgestemde 

en 
gepersonali-

seerde
talentervaring

Optimaliseer 
HR-Business 

met 
inzichtelijke 

analytics

Gebruikmaken 
van 

voortdurende 
verbetering om 
de processen 

verder te 
vereenvoudigen

TOP OF MIND VOOR ONZE HR LEIDERS



Overdaad aan verwachtingen

HR

Noden van de 
organisatie

Noden van de 
medewerker

Afstemming op bedrijfsstrategie
High-performance cultuur
Bruikbare inzichten in het 

personeelsbestand
Innovatieve talentoplossingen

Betrokkenheid in de geografie
Gerichte prestaties & ontwikkeling
Flexibiliteit & balans tussen werk en 
privé
Afstemming op bedrijfsimpact



Startpunt

Verschillende systemen voor 
verschillende processen

Betrouwbarheid van 
gegevens in twijfel 
getrokken

Uitdagingen rapporteren

PROCES & 
GEGEVENS

Werknemersgegevens 
verdeeld over verschillende 
systemen

Moeilijke gebruikerservaring 
voor onze medewerkers

GEBRUIKERS-
ERVARING

Systemen zijn allemaal 
standalone en hebben geen 
integratie 

Schaalbaarheid: inflexibele 
systemen met beperkte 
technologische 
mogelijkheden

SYSTEMEN

Ons aantal medewerker is 
exponentieel toegenomen. 
Werknemer aantal 
verdrievoudigd in vier jaar

Geografisch verspreid over 
10 landen en groeiend

ORGANISATIE



Project Scope & Aanpak



A Big Bang plan

2020

Doelstellin-
gen
&

Evaluaties

Comp & 
WFP

Medewerk-
ersgegevens

Offboarding

Onboarding

Recruit
&

Hire

Support & 
verbeteren

2021…



Een geïntegreerd landschap

Enterprise Hadoop: Capabilities

Onboarding

Employee Central/Employee Data

SFSF 
Extensie 1
Contingent

workers

SECURITY
OPERATIONS

Recruitment
Performance
Management

Compensation

SAP FICO
Sharepoint

/AD
Traxall

Payroll
(e.g. SD Worx, 

ADP)



Flexso for People Extensies

Contingent Worker Registration Intelligent CV Matching

Training Request Manager Competency Matrix



Fit-to-standard versnelt time-to-value

SAP 
SuccessFactors

Teamwork
Flexso

Accelerator

Global

Galapagos 

HRIS

Globaal
Galapagos

HRIS



Hoe hebben we dit gerealiseerd





Hoe hebben we dit gerealiseerd

Strikte pre-planning en UAT 
– Betrek de business

Definieer UX doelen - Bepaal uw succesverhaal!

Opleiden, opleiden, opleiden
Alleen wanneer en waar vereist
Exclusief per doelpubliek

Communicatie – Blogs, Yammer, Mails, 
Videos, etc.

Eindgebruikers support – Digitaal

via Pitstops

Speciaal UX-portaal met FAQ's, 

instructievideo's, processtappen 

SYSTEEM – Vermijd te veel maatwerk!

Uw focus ligt op uw proces –
Houd het agile en eenvoudig. De tool zal 

helpen!

Voortdurend, transparant verslag en 
updates aan alle belangrijke stakeholders

Leg problemen vast - Los ze structureel 

op in het proces





Kracht voor onze gebruikers – HR Experience Center



Hoe hebben we dit gerealiseerd

Uitdagende mindset - blijf dicht bij de standaard

Fit-to-standard is de sleutel tot succes

Betrek interne stakeholders

Teamwork op zijn best

Oog op de horizon: plan naar het doel toe

Testen, testen, testen

Flexso Accelerators & extensies: vaste implementatietijd en budget





Next Steps

• Extensies

• People Analytics

• Validated learning

• Extra integraties: AD/Security, facilities, payroll

• Document management

• HRIT Service level / chatbot / RPA



Q&A SESSIE



Volg onze verhalen, events & kanalen
www.flexsoforpeople.com

http://www.flexso.be/en/blog/


Contact
Goedele Swannet

goedele.swannet@flexso.com 



Bekijk op www.VNSGFocusOnline.nl welke sessies er nog meer zijn!

Bedankt voor je deelname


