
Customer Case Rabobank

CONTEXT: 

DATA MANAGEMENT ALS BOARDROOM TOPIC

Na de bankencrisis hebben de autoriteiten en toezicht-

houders striktere eisen gesteld aan de manier waarop 

banken hun informatiehuishouding voeren. ‘Gij zult in 

control zijn van uw data’ is het devies. Bij Rabobank heeft 

dit onder meer geleid tot de oprichting van een Data  

Governance Board, die direct rapporteert aan de Mana-

ging Board, en de oprichting van een Data Management 

Office die zorg draagt voor het beleid en de implemen-

tatie van Data Management binnen de bank. Vervolgens 

zijn diverse Data Management initiatieven gestart om 

meer grip te krijgen op de data en om de kwaliteit van 

de datahuishouding te verhogen. Het gaat daarbij onder 

meer om betekenis, kwaliteit, lineage (de reis van data 

binnen de bank) en bewaartermijnen van data. Deze data 

management onderdelen zijn met voorrang behandeld 

omdat ze noodzakelijk zijn om compliant te zijn met ex-

terne regelgeving. Het beheer en de verspreiding van de 

juiste Reference Data waren minder urgent maar kon-

den niettemin ook verbeterd worden. “Reference Data  

Management lijkt wellicht een ‘nice to have’ in verge-

lijking met andere data management onderdelen maar 

omdat het ook van invloed is op de kwaliteit van data 

en reporting, moest het ook worden aangepakt.” Dat 
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Referentiedata, zoals lijstjes met landcodes, productcodes of valutacodes, komen overal voor in elke organisa-
tie. En hoe groter en complexer het bedrijf, hoe meer referentiedata er zijn. Zij vormen wellicht niet het meest 
spannende onderdeel van Data Management maar ze zijn wel bepalend voor de datakwaliteit en consistentie 
van rapportages. Rabobank heeft op basis van TIBCO EBXTM haar Reference Data Management geconsolideerd 
en gecentraliseerd. Met direct resultaat.

Rabobank stroomlijnt Reference Data Management 
met TIBCO EBXTM

“Het gebruiksgemak van het platform heeft 
Rabobank in staat gesteld EBX zelf te 
installeren, modelleren en implementeren.”

Pim van Daatselaar, Rabobank Data Management Office 



Bovendien sluit EBX aan op de Rabobank-organisatie, 

met haar veelheid aan groepsonderdelen, business units 

en afdelingen. Het platform ondersteunt daarmee een 

strategie van ‘centraal als het moet en decentraal als het 

kan’. 

Systemation heeft als intermediair EBX geleverd en de 

betrokken dataspecialisten van het Rabobank RDMO 

training gegeven in het gebruik en het beheer van het 

platform. Systemation levert bovendien tweedelijns sup-

port en zorgt indien nodig voor escalatie naar de EBX-

support van TIBCO. 

Rabobank heeft de implementatie en het opzetten van 

Change Management zelf gedaan. “We hebben gekozen 

voor een pull-strategie: eerst in kleine stappen laten zien 

wat er allemaal mogelijk is zodat mensen zelf enthou-

siast worden en de tool willen gaan gebruiken in plaats 

van een Big Bang-aanpak. Ook om het voor onszelf met 

onze beperkte middelen hanteerbaar te houden.” Verder 

is de keuze gemaakt om zo dicht mogelijk bij de stan-

daardinstellingen van EBX te blijven; dus geen maatwerk 

of parametrisering. Van Daatselaar en zijn team hebben 

zelf het gebruikerstrainingsprogramma ontwikkeld. Er is 

een Reference Data Project Board geïnstalleerd die be-

paalt welke referentiegegevens op welk niveau (globaal 

of lokaal) moeten worden beheerd, met welke priori-

teit en door wie. Daarnaast zijn de volgende rollen met 

zegt Pim van Daatselaar, Data Management Specialist bij  

Rabobank’s Data Management Office. 

“Het bijhouden en delen van referentiedata vergde veel 

handwerk, het was niet geformaliseerd en er was geen 

toezicht op de consistentie van de data. Voor de eige-

naren van deze data was het bijwerken en distribueren 

een moeizaam proces dat bestond uit het aanmaken van  

Excel-lijstjes die vervolgens ook nog rond gemaild moes-

ten worden. Dat deed ieder natuurlijk op zijn eigen ma-

nier.” Bovendien leidden de inconsistenties tot onzuivere 

rapportages.

De omgang met referentiedata moest dus efficiënter en 

beter. Rabobank heeft een Reference Data Management 

Office (RDMO) ingericht, met alle bedrijfsprocessen en 

rollen van dien. Daarom is Rabobank ook op zoek gegaan 

naar de juiste tooling om het RDMO te ondersteunen.

OPLOSSING: 

CONSOLIDATIE EN CENTRALISATIE IN EBX

Het Data Management Office is in 2017 na een gedegen 

oriëntatie op de beschikbare tooling uitgekomen bij het 

EBX-platform, onder meer omdat dit in het Gartner Ma-

gic Quadrant erg goed scoorde en omdat de door leve-

rancier Systemation opgezette Proof of Concept uitwees 

dat TIBCO EBXTM deed wat het moest doen. En meer, bij-

voorbeeld op het gebied van gebruiksgemak en beheer. 
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de na oplevering in februari 2018 direct in verbeteringen 

van de efficiency en de kwaliteit van de informatievoor-

ziening. Bovendien werd de kracht van EBX gedemon-

streerd. 

Het gebruiksgemak van het platform heeft Rabobank 

in staat gesteld EBX zelf te installeren, modelleren en  

implementeren. “Dat is best bijzonder, want meestal 

heb je daar specialisten van buiten voor nodig,” zegt Van 

Daatselaar. Daardoor kan hij met een klein team van een 

geassocieerde rechten gedefinieerd en in EBX doorge-

voerd: Definition Owner, Data Modeller, Data Steward, 

Data Consumer en Subscriber. Ook referentiedata die op  

lokaal niveau worden beheerd zijn of worden opgeno-

men in EBX.

RESULTATEN: MEER EFFICIENCY, MINDER FOUTEN EN 

GEMAKKELIJK ZELF DOEN

Het RDMO is begonnen met het beheer in EBX van de 

verschillende Industry Codes als showcase. Dit resulteer-
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RESULTATEN OP EEN RIJTJE

1.   Geslaagde wereldwijde implementatie

2.   Verbeteringen in Reference Data Management zijn 

direct van invloed op de algehele datakwaliteit en op 

de reporting van de bank

3.   Korte doorlooptijd: 1,5 jaar na de projectstart is al 

een behoorlijk deel van de globale referentiedata 

opgenomen in EBX

4.   Data Governance ingericht

5.   Grote efficiencywinst behaald in het  

aanmaken, beheren en gebruiken van referentiedata 

in systemen en rapportages

6.   Van ‘nice-to-have’ naar ‘must-have’:  

gebruikersorganisaties staan in de rij voor  

onboarding

7.   Rabobank nagenoeg volledig self-supporting: geen 

externe implementatie-consultancy nodig, modelle-

ren doet het team zelf

8.   Op één plek altijd de juiste referentiedata beschik-

baar, op een aantrekkelijke manier gepresenteerd

9.   Vertrouwen in bewezen kwaliteit van het platform 

en Systemation



TIBCO EBXTM 

EBX maakt Master, Reference en Meta Data Manage-

ment gemakkelijker. Aangepaste toepassingen en spe-

ciaal gebouwde DM-oplossingen zijn moeilijk te veran-

deren, terwijl EBX flexibel en wendbaar is. De oplossing 

zelf, net als de projectuitrol, is gericht op eindgebruikers 

hetgeen de adoptie in de organisatie enorm versterkt en 

versnelt. EBX gebruikt een unieke, wat-je-modelleert-is-

wat-je-krijgt ontwerpbenadering: met applicaties die on 

the fly worden gegenereerd en volledig configureerbaar 

zijn. Dit elimineert de noodzaak van lange, kostbare en 

eindeloze ontwikkelingsprojecten. En EBX omvat alle 

zakelijke voorzieningen die nodig zijn om datagedreven 

applicaties te maken. Data stewardship, workflow, data-

kwaliteit en data-integratie zijn ingebouwd.

handvol mensen het datamanagement van een data- 

intensieve organisatie met zo’n 50.000 medewerkers  

wereldwijd op een hoog peil brengen en houden.

TOEKOMST: 

VERDER UITROLLEN REFERENCE DATA MANAGEMENT

De structuur is klaar, net als de Governance. Van Daat-

selaar en zijn team gaan nu verder met de implementa-

tie en de optimalisatie van het gebruik. “We hebben nu 

honderden tabellen binnengehaald. Maar we zijn er nog 

niet; vooral op lokaal niveau valt er nog veel te doen. 

“En we kunnen niet wachten op het moment dat TIBCO 

EBXTM als SaaS cloud service gaat leveren. Dat geeft ons 

het gemak om niet zelf software te hoeven draaien en 

onderhouden.”

RABOBANK EN SYSTEMATION

Systemation is de business partner van TIBCO EBXTM 

voor de Benelux. Van Daatselaar: “Het is een goede 

club mensen met veel kennis van zaken en een pro-

actieve houding. Het is erg prettig om een partner 

in de buurt te hebben met goede ingangen bij de 

TIBCO-organisatie. Flexibiliteit en korte lijnen heb je 

nodig bij een dergelijke implementatie. Ze hebben 

ons goed op de rails gezet en helpen ons waar nodig. 

Maar de software is zo gebruiksvriendelijk dat we 

heel veel zelf oplossen.”

Systemation is voor haar relaties continu op zoek naar technologie die 

voor uiteenlopende organisaties met dezelfde uitdagingen interessant 

kan zijn. Innovatieve IT-oplossingen die de digitale transformatie ver-

snellen.

Systemation zorgt er ook voor dat de organisatie deze technologie met 

succes weet te gebruiken en er maximaal en duurzaam profijt van heeft. 

Dat houdt in: ondersteuning bij implementatie, opleiding, product- en 

applicatiebeheer. In TIBCO EBXTM hebben wij een zeer krachtig platform 

gevonden voor het opzetten en ondersteunen van Data Management in 

grote en kleine organisaties. 
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