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Stedin – IT & Data organisatie

Binnen Stedin zijn er 2 afdelingen die zich (primair) bezig houden met data gerelateerde vraagstukken:

IT

SAP BI Informatica Geo

BI

CDO

Data 
Governance

Data 
engineering

Data 
Science

Business Intelligence Team
Maakt van data informatie: centraal 
verzamelen, ontsluiten, integreren en 
beheren van data

Chief Data Officer Team
Data governance en data science



Digital BI Lab
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Stedin – IT & Data organisatie

IT

SAP BI Informatica Geo

BI

CDO

Data 
Governance

Data 
engineering

Data 
Science

Business Intelligence
Maakt van data informatie: centraal 
verzamelen, ontsluiten, integreren en 
beheren van data

Chief Data Office
Data governance en data science

Digital BI Lab
Virtueel samenwerkingsteam



Digital BI Lab - Milestones

KPI Tool (SPIN) ontwikkeling

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2022 2023

Trainen van analisten en inrichten 
SPIN 

2021

Power BI IBCS template 

Vaststellen SIMS

E-learning voor pro-users

Assessment 
Microsoft

Power BI basistraining

Intrekken Pro licenties

Security richtlijn

Spelregels voor pro-users

Data ontsluiting tbv automatisch berekende KPI’s

‘COE’ Inrichten

Digitale boardroom meetings

AI – Machine Learning
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• Door de maatschappelijke ontwikkelingen naar een duurzame samenleving, neemt de behoefte vanuit de maatschappij naar betrouwbare
verantwoordingsrapportages (financieel en niet-financieel) toe. Dit heeft een gevolg voor de manier waarop wij als Stedin kijken naar onze 
stuurinformatie. De CSRD verlangt assurance over onze niet-financiele data over 2023.

• Financiers, aandeelhouders en toezichthouders verwachten van Stedin een betrouwbare informatie voorziening, dat wij deze informatie monitoren, actie 
opstarten om de resultaten te verbeteren en transparant zijn over onze voortgang.

• Intern wordt veel gestuurd op KPI’s – we willen hiervoor een betrouwbare en uniforme tool ontwikkelen waarbij zoveel mogelijk KPI’s automatisch 
berekend worden

De implementatie van SPIN gaat er voor zorgen dat we op een betrouwbare en 
uniforme wijze KPI’s en kengetallen kunnen vastleggen en berekenen en hierop 
benodigde checks kunnen doen (audit trail)

Bouw 1e fase SPIN is afgerond en de tool is naar productie gebracht. Data 
ontsluiting van eerste items kan nu worden gestart. Implementatie vindt 
momenteel plaats.

Outsystems - SPIN Stedin KPI Tool
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SPIN - STRUCTUUR

IT 

BI Lab

BI Lab

CDO 
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• Naast Outsystems, dat voor enterprise doeleinden wordt gebruikt, beschikken we ook over PowerApps. Dit mag worden gebruikt voor ‘niet-
bedrijfskritische processen’.

• Wordt gebruikt door Finance bij het doen van de maandafsluiting.
• Alle data die niet geautomatiseerd kan worden (e.g. Latest estimates, toelichtingen) worden door Business control ingevoerd in deze app. In de app 

worden de actuals en budgetten uit SAP geladen. Al deze data is beschikbaar in uniforme Power BI rapportages (op groeps- OPS- en afdelingsniveau)

Power Apps – GC reporting App

Disclaimer: Filmpje toont fictieve data
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Stedin - organisatie

Innovatie - AI

Present Future

Innovatie – AI
Slimmer werken door inzet vernieuwende 
technieken



14

Momenteel onderzoekt Stedin het gebruik van Drones, waarbij we toetsen of we met de inzet van Drones onze assets onder de grond kunnen 
waarnemen. Daarbij moeten meerdere soorten kabels en leidingen (in materiaal en diameter) worden gelokaliseerd en in verschillende soorten 
bodems i.c.m. Artificial Intelligence 

Drones
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Hololens

De Hololens is een slimme bril waarin je de digitale en de echte wereld in 1 beeld ziet (mixed reality). Hierbij kan een monteur bijvoorbeeld door 
de bril, direct het netwerk van Stedin ondergronds zien.

Ook kun je eenvoudig een collega inbellen zodat hij/zij direct kan meekijken.


