
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisatie  

SNS REAAL is een innovatieve dienstverlener op 

het gebied van bankieren en verzekeren met een 

primaire focus op particulieren en het MKB in 

Nederland. Haar activiteiten bestrijken drie kern-

productgroepen: hypotheken en vastgoedfinan-

ciering, sparen en beleggen, en pensioenen en 

verzekeren. Vanuit een lange traditie voelt SNS 

REAAL zich verbonden met de Nederlandse 

samenleving. Met een balanstotaal van bijna 

€ 129 miljard (30 juni 2009) is SNS REAAL een van 

de grote bankverzekeraars in Nederland. De 

onderneming telt bijna 8.000 medewerkers (FTE) 

en heeft haar hoofdkantoor in Utrecht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SNS REAAL realiseert platform voor het Nieuwe 
Werken via upgrade van haar IT-omgeving 
 
 
 
 
 
 
 
 

De op Microsoft-technologie gebaseerde IT-omgeving van verzekerings-

maatschappij SNS REAAL was niet meer up-to-date. Het werd daardoor steeds 

moeilijker om aan de wensen vanuit de business te voldoen. Daarom is SNS REAAL 

gestart met de Managed Software Factory Service en de inrichting van Application 

Lifecycle Management. 

 

 

SITUATIE 
 

Remco Möhringer, afdelingshoofd .NET Development bij SNS REAAL: “Wij gebruiken 

Microsoft-producten vooral voor geautomatiseerde oplossingen in het advies- en 

offertetraject. Door bijvoorbeeld nieuwe aanvragen voor verzekeringen en 

schademeldingen geautomatiseerd af te handelen worden klanten en intermediairs 

sneller geïnformeerd en zijn daar minder mensen voor nodig.”  

 

Veel van die software is echter verouderd, zowel op de werkplekken als op de servers. 

Remco Möhringer: “In onze IT-omgeving kom je bijvoorbeeld nog Windows Server 

2003 en SQL Server 2000 tegen. Daar kunnen meerdere redenen voor zijn, 

bijvoorbeeld dat een bepaalde applicatie nog niet met de nieuwe versie kan werken. 

Of dat de werkplekken verouderd zijn, omdat nog draaien onder Windows XP met 

onder meer Office 2003.” 

 

Over de nieuwere Windows-versies zegt Remco Möhringer: “We kiezen alleen voor 

een upgrade, als die daadwerkelijk waarde heeft voor onze IT en onze business. Met 

Windows Vista was dat onvoldoende het geval, Windows 7 scoort op dit punt beter: 

dit nieuwe besturingssysteem is sneller, stabieler, gebruiksvriendelijker. Daarom maken 

we nu een inhaalslag en willen we deze nieuwste technologie dit jaar uitrollen.” 

Ook veel server-technologie is verouderd: “We hebben duizenden gebruikers, dus is 



 

 het van belang dat onze IT altijd operationeel is. Dat stelt eisen aan de 

betrouwbaarheid en beveiliging van je IT-platform. Veiligheidsupdates worden altijd 

meteen geïnstalleerd, maar met nieuwe versies die Microsoft uitbrengt voeren we een 

ander beleid en slaan we wel eens een versie over. Onze ervaring is echter dat je dan 

tegen issues kunt aanlopen. Zo hebben we in het verleden op de website wat 

beveiligingsissues gehad met oude versies van Visual Basic en ASP. Ook met Windows 

NT, waar we nog heel lang mee doorgewerkt hebben, zijn wat problemen geweest. 

Feit is dat het overslaan van een versie veel meer werk oplevert en soms zelfs betekent 

dat je iets helemaal opnieuw moet bouwen.” 

 

De achterstand is een erfenis uit het verleden. Remco Möhringer: “Was het upgraden 

van servers en/of enkele duizenden werkstations bij eerdere Windows-versies 

behoorlijk veel werk, tegenwoordig is dat niet meer zo. Het nieuwe 

distributiemechanisme dat we nu hebben ingericht is namelijk volledig 

geautomatiseerd en maakt, dat een upgrade niet meer zo’n arbeidsintensief traject is. 

Dat geldt niet alleen voor Windows 7, maar ook voor de nieuwe Office-versie en onze 

serveroplossingen. Ons nieuwe beleid is er dan ook op gericht om zoveel mogelijk in 

de pas te lopen met de technologie, zodat ons IT-platform up-to-date is en blijft.” 

 

 

OPLOSSING 
 

SNS REAAL heeft al meerdere jaren een partnership met Microsoft. Remco Möhringer: 

“Dit partnership diende als basis om gezamelijk een nieuwe dienst te ontwikkelen, die 

zorgt dat je je Microsoft omgeving gemakkelijk up-to-date houdt. SNS REAAL is 

daarmee Microsoft’s eerste klant in Nederland die gebruik maakt van de Managed 

Software Factory Service (MSFS). Microsoft deelt hierin haar best practices met SNS 

REAAL om effectief applicatieontwikkeling en Applicatie Lifecycle Management (ALM) 

te stimuleren.” De doelstelling van ALM is om de levenscyclus van elke 

bedrijfsapplicatie van begin tot eind te volgen en te ondersteunen.  

Remco Möhringer: “We kijken samen met Microsoft welke stappen we maken. We 

hebben daartoe een SNS REAAL “Microsoft Roadmap Team” in het leven geroepen. 

De samenwerking is tweeledig: Microsoft adviseert en moet bewijzen dat wat ze zegt 

ook écht werkt, SNS REAAL mag kritisch zijn en kan terugkoppeling geven. Als IT’ers 

kunnen we – dankzij de samenwerking - altijd werken met de nieuwste technologie 

Eisen    
- niet achterop raken met technologie 

- kunnen voldoen aan wensen uit de business 

- invoering van het Nieuwe Werken 

 

 
 
 
 
Voordelen    
- beter up to date, beter in staat om bij te blijven 

- nieuwe functionaliteiten voor samenwerken en 

communicatie 

- gecombineerde oplossing voor intranet en 

distributie van informatie 

- continuïteit van IT-oplossingen is gewaarborgd 

- onderhoudskosten van applicaties vallen lager 

uit 

 

 
 
 
 
 
 
 
“Het uitrollen van Windows 7 en de nieuwe 

Office-versie is door het geautomatiseerde 

distributiemechanisme niet meer zo’n 

arbeidsintensief traject als voorheen" 

Remco Möhringer, afdelingshoofd .NET 

Development bij SNS REAAL 

 
 



 

 en direct contact zoeken met de vaste consultants van Microsoft. Voor een 

bedrijfsbrede upgrade hanteren we Microsoft’s roadmap als richtlijn samen met de 

informatie die we over hun nieuwe producten krijgen. Welke beslissing wij vervolgens 

nemen hangt van het product af en van de waarde van dat product voor SNS REAAL.” 

 

Voor Windows Server 2008 viel die beslissing gunstig uit. Remco Möhringer: “We 

hebben gekozen voor een geleidelijke overgang. Een Windows Server-omgeving is 

namelijk niet iets waarvan je zegt, ‘we gaan even over’. We hebben daarom Windows 

Server 2008 draaien naast Windows Server 2003, dus twee serveromgevingen naast 

elkaar. Alles wat we nieuw doen, doen we in de 2008-omgeving, wat op 2003 goed 

draait laten we voorlopig in die omgeving doordraaien. Zo blijven we bij met de 

modernste technologie, zonder een big bang operatie.” 

 

 

Applicatie Lifecycle Management meet impact van upgrade  

Een uitdaging, waar SNS REAAL zich bij elke upgrade voor gesteld ziet, is de impact 

daarvan voor de vele applicaties die de verzekeraar in gebruik heeft. “In totaal hebben 

wij hier zo’n 500 applicaties draaien, waarvan het grootste gedeelte op maat is 

ontwikkeld. Alvorens organisatiebreed op een ander besturingssysteem over te 

stappen wil je weten welke gevolgen die upgrade voor elk van je applicaties heeft. 

Met zoveel applicaties is het een enorme klus om dat uit te zoeken,” aldus Möhringer. 

 

De klus is mede zo groot, omdat SNS REAAL tot voor kort onvoldoende duidelijk 

inzicht had in de applicaties die de verzekeraar in huis heeft. “Dat was onder meer het 

gevolg van recente overnames van onder andere AXA/Winterthur en Zwitserleven, 

waarbij we er in één keer zomaar 100 applicaties van een andere organisatie bij 

kregen.” 

Om meer inzicht te krijgen in alle applicaties, hoe die onderling van elkaar afhankelijk 

zijn en welke eisen elk stelt aan het besturingssysteem en aan de serveromgeving, 

wordt nu gebruik gemaakt van de principes achter Applicatie Lifecycle Management 

(ALM). “ALM is een uitstekende hulp als je een upgrade wilt doorvoeren, omdat ALM 

een helder inzicht geeft in onze gehele portfolio, inclusief de maatwerkapplicaties. 

ALM helpt je vast te stellen, of een applicatie nog zinvol is of dat je die beter kunt 

uitfaseren. Daarbij kijken we enerzijds naar de waarde die de software voor de 

organisatie heeft, anderzijds kijken we naar de technische levensfase.” 

Producten    
- Microsoft SharePoint Server 2007 

- Microsoft Office Communicator 2007 

- Microsoft Windows Server 2008 

- Microsoft SQL Server  

- Microsoft BizTalk Server 

- Microsoft .NET framework 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Meer informatie  

Möhringer geeft een voorbeeld: “Ook al kan een oude Visual Basic applicatie 

technisch gezien echt niet meer mee, als hij nog een belangrijke rol speelt bij de 

ondersteuning van onze business dan houden we hem in bedrijf. Of we herbouwen 

hem met .NET technologie. Door met ALM je applicaties te waarderen en te bepalen 

in welke levensfase elk verkeert, krijg je een goede regie van je IT-landschap en kun je 

invulling geven aan oplossingen, waar de business behoefte aan heeft. Ook kunnen 

we een efficiencyslag maken, door een aantal van de programma’s, die we er via 

overnames bij gekregen hebben, te converteren en aan te passen aan onze systemen. 

Een applicatie kan daardoor beter aan nieuwe eisen en nieuwe technologie voldoen, 

dat is één van de voordelen van ALM. Door ALM zorgen we ervoor dat onze portfolio 

aan applicaties een optimale samenstelling heeft voor de business.”  

 

Intranet en het Nieuwe Werken 

SNS REAAL is voorstander van het Nieuwe Werken. Remco Möhringer: “Dat is een 

strategische keuze voor ons hele concern. Zo willen we bijvoorbeeld dat al onze 7.700 

medewerkers op termijn tijd- en locatieonafhankelijk kunnen werken, op kantoren, 

onderweg en dus ook thuis. Over een poosje zullen we op kantoor geen vaste 

werkplekken meer hebben: je zoekt een plek die het beste bij je past en daar ga je aan 

de slag.” 

 

Een belangrijk onderdeel van de virtuele werkomgeving is iD, het nieuwe, op 

SharePoint Server 2007-technologie gebaseerde intranet van SNS REAAL. Het 

ontwerpen, bouwen en onderhouden van het intranet wordt gedaan door het iD 

Team, een multidisciplinair SharePoint Server team. Birgit Woudstra, afdelingshoofd 

van het SNS REAAL iD-team: “Deze strategie vergt nogal wat van de IT-omgeving, 

omdat alle medewerkers op een veilige manier kennis moeten kunnen delen, met 

elkaar samenwerken en communiceren, ongeacht waar zij zich bevinden.” 

  

SNS REAAL is volop bezig het Nieuwe Werken vorm te geven. Remco Möhringer: “We 

moeten ervoor zorgen dat de faciliteiten er zijn, zodat onze medewerkers er gebruik 

van kunnen maken. Dat doen we via een gefaseerde uitrol, dus per vloer of per 

afdeling.” 

 

 

- Microsoft  

  www.microsoft.nl/windowsserver2008 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Microsoft platform is een échte enabler 

voor het Nieuwe Werken. 

Birgit Woudstra, afdelingshoofd van het 

SNS REAAL ID-team 

Birgit Woudstra: “Ook hier volgen we de roadmap van Microsoft en hebben we twee 



 

 jaar geleden de overstap gemaakt van SharePoint Server 2003 naar SharePoint Server 

2007. De extra functionaliteiten in deze versie waren daarvoor mede de aanleiding. Én 

het feit dat we onze oude omgeving, die vooral gericht was op samenwerken aan 

projecten, in de nieuwe versie kunnen integreren met een publicatieplatform van al 

onze business-to-business informatie. Vanuit onze hele organisatie is daar een enorme 

behoefte aan. We hadden daar tot voor kort twee oplossingen voor draaien, met 

SharePoint Server 2007 kunnen we die combineren tot één omgeving. Dat is een van 

de krachten van SharePoint: dat het een compleet geïntegreerde omgeving is, die 

voor meerdere doeleinden inzetbaar is.” 

“Door met Applicatie Lifecycle Management je 

applicaties te waarderen en  te bepalen in 

welke levensfase elk verkeert, krijg je een 

goede regie van je IT-landschap en kun je 

invulling geven aan oplossingen, waar de 

business behoefte aan heeft.” 

Remco Möhringer, afdelingshoofd .NET 

Development bij SNS REAAL 

  
 Wensen vanuit de business 
 Afgelopen jaar heeft SNS REAAL met SharePoint Server 2007 een geheel nieuw 

intranet gebouwd. Birgit Woudstra: “Een ambitieus project, het is een écht Power-to-

the-People platform geworden. Het is niet voorbehouden aan een beperkt aantal 

redacteuren, iederéén kan er op terecht en er zijn informatie op kwijt.  

 
 
 
 Door de uitgebreidere functionaliteiten in SharePoint Server 2007 kunnen we nu veel 

beter tegemoet komen aan de wensen vanuit onze business. Zo gaan we nu onze 

projectomgeving, dus het delen van en samenwerken aan documentatie en 

informatie per project, migreren naar SharePoint Server 2007. Vergeleken met ons 

oude intranet, dat niet veel meer was dan een simpel content management systeem, is 

SharePoint veel omvangrijker. Voor een aantal eindgebruikers zelfs té omvangrijk, 

zodat we keuzes moeten maken en eerst alleen de primaire functionaliteiten 

beschikbaar stellen. Zodra er weer nieuwe eisen vanuit de business komen kunnen we 

gemakkelijk extra functies toevoegen. Wat dat betreft is SharePoint Server 2007 een 

mooi product, waar heel veel mee kan.” 

 
 
 
 
"SharePoint Server 2007 is écht Power-to-the-

People platform" 

Birgit Woudstra, afdelingshoofd van het 

SNS REAAL ID-team 

 

Birgit Woudstra constateert dat steeds meer mensen vaker thuis werken. “Door het 

intranet en de integratie met Microsoft Office Communicator is het alsof je op kantoor 

zit: snel contact maken met collega’s, direct zien of iemand aanwezig is, je kunt nu 

echt tijd- en plaatsonafhankelijk werken.” 

 

Extranet 

Behalve met haar eigen kenniswerkers, die vooral op het intranet actief zijn, werkt SNS 

REAAL ook met externe intermediairs, onder wie zelfstandige verzekeringsadviseurs in 

het land. Remco Möhringer: “Deze ‘verre’ medewerkers willen graag toegang tot onze 



 

   systemen, onder meer om hun klanten snel van dienst te kunnen zijn, bijvoorbeeld 

met een offerteaanvraag. Met Microsoft .NET technologie hebben we voor hen een 

extranet gebouwd, waar zij onder meer berekeningen kunnen maken. De informatie 

die daarvoor nodig is, moet uit diverse backofficesystemen worden gehaald. Dat 

wordt allemaal op de achtergrond georchestreerd door Microsoft BizTalk Server. De 

intermediairs kunnen nu met één druk op de knop een offerte uitvaardigen: de 

aanvraag met alle offertegegevens wordt door BizTalk Server gecontroleerd en als die 

in orde is, gaan de gegevens naar onze backoffice, dat vervolgens de offerte 

genereert. Zo laten we onze intermediairs toe tot onze backoffice, volledig 

gecontroleerd en zonder tussenhandelingen. Een stukje ‘straight through processing’, 

dat we met BizTalk Server faciliteren. Het werkt prima en laat duidelijk de kracht van 

het Microsoft platform zien: alles sluit op elkaar aan en je kunt zelfs aansluiten op 

andere backoffice omgevingen. Voor SNS REAAL halen wij daar veel waarde uit." 

 
 
"Dat is de kracht van het Microsoft platform: 

alles sluit op elkaar aan en je kunt zelfs 

aansluiten op andere backoffice omgevingen. 

Voor SNS REAAL halen wij daar veel waarde 

uit." 

Remco Möhringer, afdelingshoofd .NET 

Development bij SNS REAAL 

 

 

 

TOEKOMST 
 

Birgit Woudstra: “Naast de traditionele communicatiemiddelen zien we een trend dat 

onze medewerkers en intermediairs graag op een chat-achtige manier met elkaar in 

contact willen komen. Met de social community aspecten van SharePoint Server 2010 

is dat op een goed beveiligde manier mogelijk, dus zijn we nu naar deze nieuwe versie 

aan het kijken. Het heeft potentie, als onze mensen bij intensieve contacten kunnen 

chatten en langs die weg vragen en antwoorden uitwisselen.”  

 

Remco Möhringer: “Zoals gezegd moeten onze medewerkers plaats- en 

tijdonafhankelijk hun werk kunnen doen, maar ook device-onafhankelijk. Op een PDA 

of smartphone chatten en je mail binnen halen, voicemail in je IN-box, nu we bij zijn 

met de nieuwste technologie behoort dat allemaal tot de mogelijkheden.”  

 

Dat SNS REAAL al een flink eind op de goede weg is blijkt wel uit de prijzen die het 

Telewerk Forum aan de verzekeraar toekende: SNS REAAL sleepte zowel de Telewerk 

Jaarprijs als de Publieksprijs in de wacht!  

 

 

Disclaimer 
De in dit voorbeeld genoemde oplossingen kunnen van toepassing zijn 
op andere bedrijven en instellingen. De resultaten zijn echter afhankelijk 
van diverse aspecten, die bij andere bedrijven en instellingen sterk 
kunnen verschillen met het hier beschreven voorbeeld. 
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