Werken bij SUPERP is werken
met meer dan 100 van de beste
en leukste professionals in SAP,
testen, Mendix & meer.
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SUPERP
Hallo! Leuk dat je de moeite neemt om wat meer te weten te komen over SUPERP! Op deze manier
willen we je een beeld geven van hoe het werken bij SUPERP eruit ziet. Het is niet hetzelfde als
een persoonlijke ervaring maar zo krijg je een beeld van onder andere de sfeer, collega’s, visie,
voorwaarden, mogelijkheden, werkomgeving en klanten waar je als SUPERP’er mee te maken krijgt.
Heb je na het lezen van dit “boekje“ een enthousiast gevoel? Kom dan vooral eens kennismaken en
SUPERP ervaren!

SUPERP
SUPERP staat voor SUPport in ERP en is in 1999 opgericht om écht iets te doen aan de onvrede in de
markt over SAP-implementaties en – beheer. Daarom heeft SUPERP zich vanaf het allereerste begin
gericht op het opzetten van SAP beheer en later ook op implementaties en productontwikkeling.
Inmiddels is SUPERP uitgegroeid tot een van de grotere dedicated SAP-dienstverleners van
Nederland. Ons streven is om “superb” te zijn en blijven in de diensten die wij verzorgen. Met
onze focus op kwaliteit en innovatie zijn we op deze manier voor veel klanten dé aangewezen
dienstverlener. Gedreven door ontwikkelingen in de markt houden we ons niet uitsluitend bezig met
SAP maar bijvoorbeeld ook met verwante platformen als Mendix.

ORGANISATIE
De SUPERP-organisatie bestaat uit de directie, een salesteam en verschillende teams die rondom
onze kernactiviteiten zijn georganiseerd. De directie wordt gevormd door Ruud Hoogendorp
(Algemeen Directeur) en Anjo Wolven (Commercieel Directeur). Samen met de sales, unitmanagers
en thought leaders zorgen zij ervoor dat de SUPERP consultants maximaal worden gefaciliteerd, en
klanten SUPERP blijven zien als hun ‘trusted advisor’.

MEER DAN ALLEEN WERKEN
Onze consultants zijn natuurlijk voornamelijk actief op locatie bij de klant. Juist daarom vinden we het
belangrijk om de band tussen collega’s te versterken en een informele en betrokken sfeer binnen
het bedrijf te creëren. Zo werken we samen in onze SUPlabs projecten en zijn er op vrijdag de nodige
collega’s op kantoor aanwezig.
We doen veel leuke dingen samen! Zo hebben we naast spontane activiteiten jaarlijks een skitrip, een zomer BBQ, sinterklaas- en kerstfeest, najaarsevents, gezellige maar ook informatieve
kwartaalmeetings en verbindende teammeetings en teamuitjes.

“Wij zien het als onze taak om jou te faciliteren
in je groei en ontwikkeling en dat betekent hard
werken aan jezelf en voor onze opdrachtgevers
maar daarbij vooral ook heel veel lol hebben.“
Ruud Hoogendorp - Algemeen Directeur
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PERSOONLIJKE GROEI
Wij blijven ons als SUPERP constant ontwikkelen en hechten veel waarde aan innovatie en het op
peil houden van de hoge kwaliteit dienstverlening die we leveren. Om dit te kunnen doen bieden we
onze werknemers ruime mogelijkheden om hun kennis te verdiepen en verbreden. De ambitie om
nieuwe dingen te leren en de beste in het vakgebied te worden en blijven moedigen we dan ook
altijd aan! Daarnaast stimuleren en ondersteunen we ondernemerschap binnen SUPERP. Zo ben je
nooit uitgeleerd en wordt je niet beperkt maar juist gefaciliteerd in je ambitie en nieuwsgierigheid.

TEVREDEN MENSEN
We willen superb zijn voor onze klanten èn werknemers. Met onze platte organisatiestructuur en
open houding proberen we er constant voor te zorgen dat we weten wat er speelt binnen ons bedrijf.
Daarnaast houden we jaarlijks een anoniem tevredenheidsonderzoek onder onze collega’s. Op deze
manier werken we hard aan het creeëren en onderhouden van een superb werkomgeving. Dat we
hierin slagen wordt niet alleen bewezen door de uitslagen van de onderzoeken, maar vooral ook
door het geringe verloop binnen onze organisatie.
Veel van onze collega’s blijven lange tijd verbonden aan SUPERP en wanneer ze besluiten ons
te verlaten komt het regelmatig voor dat ze na verloop van tijd toch terug komen. Wij vinden het
belangrijk dat onze werknemers hun ambities waar kunnen maken, bij SUPERP of ergens anders en
houden de deur altijd open voor oude bekenden!

UITSTEKENDE VOORWAARDEN
Naast een uitstekende werkomgeving bieden we ook erg goede arbeidsvoorwaarden. Denk
hierbij aan een boven marktcomform salaris, een aantrekkelijke individuele bonusregeling en een
uitstekend mobiliteitsbudget. Je wil natuurlijk wel met een mooie / milieuvriendelijke / ruime /
compacte / Europese / Aziatische / enzovoort auto bij de klant, je familie én vrienden aankomen.
Ook bieden we (bijna) grenzeloze trainingsmogelijkheden, zowel op hard skills als op soft skills en
is er veel flexibiliteit, vrijheid en ruimte om te ondernemen. Minstens zo belangrijk; je hebt heel veel
leuke en gepassioneerde collega’s!

“Werken bij SUPERP is werken aan de leukste
tijd in je carrière. Dit doe je op eredivisie niveau
in samenspel met je collega’s én onze klanten.“
Anjo Wolven - Commercieel Directeur
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KLANTEN
Als SUPERP’er werk je voor de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Onze uitgebreide klantkring is
in de afgelopen 20 jaar met zorg opgebouwd. Herkend en erkend worden als dé SAP dienstverlener
is geen vanzelfsprekendheid, maar het resultaat van onze professionele en nuchtere werkwijze, keer
op keer. Onze eerste klant is na 20 jaar nog steed klant en door te werken aan tevreden en loyale
klanten, hebben ook nieuwe collega’s weer de kans om te werken bij de mooiste bedrijven. Zo heb
je niet alleen impact op de klant en SUPERP, maar ben je ook onderdeel van ‘the bigger picture’. Wij
werken onder andere samen met de volgende bedrijven;
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Customer Experience
Alles draait tegenwoordig om beleving. Klanten willen graag dat hun verwachtingen worden
overtroffen. En dat is precies waar het CE team van SUPERP voor staat. Wij willen onze klanten
helpen om hun klanten iedere keer weer op positieve wijze te verrassen.
Door jarenlange ervaring met deze producten en hun voorlopers kennen wij de mogelijkheden ervan
en kunnen wij klanten helpen om de juiste keuzes te maken om hun processen in deze software af
te beelden. De kennis van deze producten is een van de belangrijkste zaken van onze consultants
en daar investeren wij veel tijd en geld in. Dat doen we niet alleen in de vorm van opleidingen bij de
software leveranciers zelf, maar ook intern besteden wij veel tijd in het leren doorgronden van de
software. Dat doen wij binnen het CE team zelf, maar ook in de SUPlabs van SUPERP.
Alleen kennis van de software is echter niet genoeg. Nog veel belangrijker is het om de processen
van de klant goed te begrijpen en de echte behoefte voor een bepaalde oplossing te kunnen
bepalen. Waar andere bedrijven meteen gaan beginnen met het bouwen aan een oplossing, durven
wij klanten de vraag te stellen of ze zeker weten dat ze een bepaalde oplossing willen hebben. Op
basis van onze ervaring weten we dat een kleine aanpassing van het proces soms een veel betere
oplossing kan zijn voor de klant. Dat is ook een van de belangrijkste redenen dat wij door veel van
onze klanten worden gezien als een trusted advisor. En daar zijn wij als SUPERP-er, maar vooral als
CE-er heel trots op.

HET TEAM
Het CE team is een heel hecht team. Veel leden van het team kennen elkaar al langere tijd en weten
heel goed wat ze aan elkaar hebben. Wanneer iemand bij een klant zit en met een vraag worstelt, is
een belletje of appje in de WhatsApp groep naar een ander teamlid zo gedaan en vaak leidt dat tot
de juiste richting om het probleem op te lossen. Elkaar helpen om daarmee onze klant te helpen is
een van de belangrijkste eigenschappen van al onze teamleden.
Ons focusgebied is continu in beweging en daardoor uitdagend. Wij houden van die uitdaging,
maar nog veel belangijker is dat het vooral leuk moet zijn. We richten ons daarom niet alleen op de
inhoudelijke zaken van ons werk, maar we zoeken ook samen de ontspanning in de verschillende
sociale activiteiten die we als team organiseren. Denk aan sportieve workshops, gezellig uit eten,
samen naar een escape room of iets anders wat door een van de teamleden wordt georganiseerd.

“Werken bij SUPERP is werken in een omgeving
waar je jezelf continu kunt ontwikkelen en waar je
door je klanten en je collega’s wordt gewaardeerd.“
Jacques Dokter - Principal Consultant CE
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Security
Security is als dienstverleningsdomein een belangrijke pijler binnen SUPERP en richt zich op Identity
& Access Management (IAM), Security & Authorizations (S&A) en Governance, Risk en Compliance
(GRC). Tevens blijven we up to date wat betreft de beveiligingsaspecten van bijvoorbeeld HANA,
Fiori, Mendix en meer.
Het volgen van nieuwe technologische ontwikkelingen is noodzakelijk om onze kennis actueel en
relevant te houden. Maar daarbij verliezen we ook zeker niet het curriculum uit het oog, dat zich
reeds heeft bewezen in ons expertise gebied. Zo is een groot deel van ons team CISA (Certified
Information Systems Auditor) gecertificeerd.
Naast onze gemeenschappelijke inhoudelijke security achtergrond is onze manier van denken, onze
ietwat bijzonder kijk op technologie (waar zit de zwakte?) ook iets dat ons bindt. Toch vindt er zelfs nog
binnen het team nadere specialisatie plaats. Dit is niet alleen van belang om de vele thema’s binnen
het Security, IAM en GRC domein de aandacht te geven die vereist is, maar eveneens om van echte
toegevoegde waarde voor onze klanten te kunnen zijn. Er zijn specialisten voor IAM, HANA security,
Fiori autorisaties, Security en GRC tooling. Eén of meerdere kartrekkers die de rest van het team
voorziet van tips & tricks, zo nodig bijschoolt maar eveneens als principal ingevlogen kan worden. Op
deze manier houden we niet alleen onze security dienstverlening op een zo hoog mogelijk niveau,
maar is gebleken dat deze insteek van absolute meerwaarde is. Er staat namelijk een heel team van
SUPERP specialisten achter de specifiek gewaardeerde security consultant ter plaatse.

HET TEAM
Het security team kent een gezonde mix van leeftijd, branche en inhoudelijke ervaring. Er heerst
een inspirerende en informele sfeer, waarbij kennis en teamgevoel voor ons belangrijke drijfveren
zijn. Ter illustratie, voor alledaagse vragen of problemen heb je als bron natuurlijk altijd google als
vriend, maar we hebben ook een WhatsApp groep waarin we elkaar helpen en relevante en soms
ook wat minder relevante zaken met elkaar kunnen delen. In de hectiek van de dag is de drempel
laag om deze hulplijn in te zetten, er is altijd wel iemand die eerder met een vergelijkbaar probleem
heeft geworsteld, je de juiste richting in helpt of zelfs ergens een handig documentje voor je heeft.
Jaarlijks heeft SUPERP een aantal terugkerende sociale events waar velen van ons graag van de
partij zijn, maar ergens in de drukke agenda’s proberen we ook als security team zo nu en dan
gezellig uit eten te gaan en daarnaast een goede stapavond (dus inclusief optionele overnachting)
te organiseren.

“Werken bij SUPERP is samen een reis maken van
kennis en professionele ontwikkeling.“
Po Lam - Teamleider Security unit
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Development & Integratie
Geen uitdaging is te groot voor ons development team. We hebben een berg aan ervaring die in een
aantal gevallen zelfs teruggaat naar R/2. Of het nu gaat om bepalen van de architectuur, complexe
integraties, realiseren van nieuwe projecten of het oplossen van issues, ons team draait er de handen
niet voor om. Daarnaast komt het tijdens projecten van de functionele consultants egelmatig voor dat
er iemand vanuit development aanschuift om dingen op te lossen die functioneel met customizing
van SAP niet opgelost kunnen worden.
Onszelf bekend maken met de nieuwste ontwikkelingen binnen SAP doen we binnen de SUPlabs.
SUPERP heeft een eigen S/4HANA systeem waarbinnen een groot aantal processen zijn ingericht.
Genoeg mogelijkheden om jezelf te verdiepen. En mocht je er samen niet uitkomen zoeken we
natuurlijk naar een goede training.

HET TEAM
Binnen het team heerst een sfeer van “we lossen het samen op”. Ondersteuning van collega’s is
nooit ver weg en een hulpvraag oppakken is even vanzelfsprekend als deze stellen. We gaan op een
informele manier met elkaar om, zijn altijd erg betrokken bij elkaars werk en tonen ook persoonlijke
interesse. Om als team goed samen te werken is het tenslotte ook belangrijk om elkaar in een
bepaalde mate te kennen.
We zijn geen stereotype “nerds”, wat bij het horen van “development” nog wel eens gedacht wordt.
Juist onze manier van communiceren, samenwerken met elkaar en de klant en begrip van processen
zorgt ervoor dat we tot de beste resultaten komen. Development is voor ons meer dan alleen de
technische aspecten.
Elk jaar gaan we met een delegatie van ons team naar de SAP TEchEd. Hands-on met de nieuwste
ontwikkelingen. Sparren met soulmates vanuit heel Europa en direct contact met de productowners
uit Walldorf. De kennis die we meenemen van de TechEd delen we vervolgens met onze collega’s
in TechEd sessies.
Daarnaast hebben we net als iedere unit binnen SUPERP minimaal een keer per jaar een informeel
teamuitje met leuke activiteiten, waar we natuurlijk ook gezellig samen een biertje drinken.

“Werken bij SUPERP is trots zijn om deel uit te
maken van het meest ervaren SAP team.“
Ronald Groennou - Teamleider Development unit
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Testing & Quality services
Binnen het SUPERP-Team Testing & Quality Services is het belangrijk dat alles mogelijk is zolang
er een goed plan achter zit. We zijn samen elke dag hard aan het werk om de klant steeds beter te
kunnen bedienen. Waar de rol van Test Consultant aan het veranderen is doen wij al jaren meer dan
“alleen maar” het maken en uitvoeren van testscripts. Met de focus op kwaliteit doet ons team bij de
klant meer dan vooraf werd verwacht. Dit is een van de onderdelen die er voor zorgen dat klanten
graag met ons werken en we voor kunnen blijven lopen op onze concurrentie. Het verschil maken bij
de klant zit hem niet in het maken van zoveel mogelijk uren bij de klant, maar het blijven uitdagen van
jezelf als SUPERP’er en je collega’s bij de klant te blijven inspireren. Dit maakt het werk veelzijdiger
en daardoor ook leuker.
We stimuleren SUPERP’ers om zichzelf te blijven ontwikkelen in een tempo dat bij hem of haar past.
Niet wij als SUPERP-organisatie moeten enthousiast zijn over een onderwerp, maar jij als SUPERP’er
moet kansen zien in een nieuwe techniek of richting. Alleen dan kunnen wij als SUPERP de belofte bij
de klant waarmaken door het individu te stimuleren met de belofte: “alles kan met een plan”.

HET TQS TEAM
Het TQS team is een leuk, jong en informeel team met ongeveer 25 teamleden waar iedereen
elkaar kent. Doordat we regelmatig met meerdere consultants op een opdracht zitten heerst er een
echt teamgevoel en spreken we echt van collega’s, in sommige gevallen zelfs vrienden. Dit is in de
consultancy wereld natuurlijk redelijk bijzonder. Dit zorgt ervoor dat we allemaal betrokken zijn bij
elkaars werk en initiatieven wat niet alleen leidt tot een fijne, open sfeer maar ook tot succesvolle
projecten en producten.
Naast de investeringen die wij doen om het individu en de groep te trainen gaan we er per jaar
meerdere keren op uit om zowel inhoudelijk als informeel als team te groeien. Zo zijn de jaarlijkse
“Testing Training Days” inmiddels een heus begrip binnen de unit en SUPERP. Tijdens deze dagen
combineren we inhoudelijke onderwerpen met een flinke dosis informele activiteiten.
Dit alles zorgt ervoor dat we dagelijks vol enthousiasme als een hecht team aan de slag kunnen en
elkaar blijven inspireren.

“Werken bij SUPERP is werken met “vakidioten”,
persoonlijke aandacht en enorm veel ruimte voor
eigen initiatief.“
Jan Paul - Teamleider Testing & Quality unit
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Utilities
SUPERP is al sinds haar jonge jaren actief als dienstverlener binnen de energiebranche. In de
beginjaren lag de focus van SUPERP binnen de energiebranche op SAP development, dit is in de
loop der jaren uitgebreid met testen, functionele SAP IS-U en CRM consultancy. Sinds 2011 heeft
SUPERP een functionele Utilities unit.
Het aantal klanten met SAP IS-U in Nederland is op 2 handen te tellen, we werken dan ook regelmatig
met meerdere consultants bij dezelfde klant, wat bijdraagt aan het teamgevoel. De energiebranche
is de afgelopen 15 jaar sterk in beweging geweest en heeft voor ons altijd voor uitdagend werk
gezorgd. De grootste ontwikkeling op dit moment is S/4 HANA, daarnaast zal veel werk worden
gegenereerd door wijzigingen binnen de processen en systemen. Naast ons primaire focusgebied
SAP IS-U hebben we als unit nog een aantal focusgebieden: S/4 HANA, development, Hybris billing.

HET TEAM
Het team bestaat uit jonge maar ervaren consultants die een energiebedrijf kunnen adviseren op
het gebied van SAP IS-U en alle gerelateerde processen. Natuurlijk heeft iedere consultant naast de
brede utilities kennis, wel een expertise gebied. Het voordeel van deze expertise gebieden is dat er
altijd een collega is die de kennis bezit om je verder te helpen, mocht je vast zijn gelopen.
Alle consultants hebben bewust gekozen voor een carrière als utilities consultant met de focus op
SAP IS-U. Ze willen dus lekker achter de knoppen blijven zitten en zich nog verder ontwikkelen als
experts binnen het domein utilities. We zijn er dan ook trots op dat we binnen de energiebranche
bekend staan als dé SAP Utilities experts!
Ieder kwartaal hebben we een utilities meeting, tijdens deze meeting bespreken we de focusgebieden,
gaan we dieper in op verschillende onderwerpen en houden we elkaar op de hoogte van wat we bij
de klant doen. Naast deze kwartaal meetings hebben we bijeenkomsten om kennis op te doen op de
focusgebieden. Uitgangspunt is dat we geregeld bij elkaar komen en dat bijeenkomsten ingepland
worden als het nodig is en niet omdat het moet!
We gaan regelmatig met elkaar eten en borrelen, vaak in Amsterdam omdat dit toch wel een van
de leukste steden is, dat zegt zelfs onze Rotterdamse collega! In 2017 zijn we met het team naar
Liverpool geweest na het behalen van gestelde doelen. Het weekend stond in het teken van voetbal
(Everton) en veel gezelligheid.

“Werken bij SUPERP is samen met dé SAP Utility
experts werken aan de beste klantoplossingen.“
Marc Walda - SAP IS-U consultant
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SAP Core
SAP heeft in 2015 de zogeheten ‘Digital Core’ gelanceerd. Dit is de nieuwe generatie ERP backbone van
SAP, oftewel de opvolger van SAP ECC (R/3). Waar er in het digitale tijdperk veel en snel verandert, ook
in het portfolio van SAP, staat S/4HANA steevast in elke roadmap of architectuurplaat. Bijna elke SAP
gebruikende organisatie (in welke industrie dan ook) heeft wel een ERP systeem. Waar dit ECC was,
wordt dit op termijn S/4HANA. Binnen SUPERP zijn we al langere tijd bezig met deze ontwikkeling,
waar naast de inhoudelijke ERP kennis met name ook aandacht is voor integratievraagstukken en
de transitiepaden voor klantorganisaties. De tijd van geïsoleerd denken vanuit 1 systeem, proces of
module, is al lang verleden tijd. Vanuit de meer klassieke ERP (SAP ECC) advisering, zijn we binnen
SUPERP de transitie en S/4HANA capabilities verder aan het uitbouwen.
Al sinds 1999 zijn we actief in het logistieke, financiële en project management domein. Echter was
de focus van SUPERP op functioneel gebied van oudsher meer gericht op CRM en Utilities. Dit zijn
we aan het veranderen door juist meer focus op SAP Logistiek, SAP Finance en gespecialiseerd SAP
Project Management aan te brengen. Hiermee creëren we enerzijds meer schaalgrootte voor onze
klanten in het R/3 tijdperk en beantwoorden we anderzijds de toenemende vraag aan S/4HANA
kennis in deze complexe verandertrajecten van onze klanten. En dan hebben we het nog niet gehad
over ‘the life after’. Dit is het moment om mee te doen met SUPERP!

HET TEAM
Het team bestaat uit een mooie mix van zeer ervaren consultants (20+ jaren ervaring) en jongere
ervaren consultants tussen de 30 en 40 jaar. Daarnaast zijn we bezig met nog meer dynamiek te
creëren met iets meer junior-medior profielen (+/- 5 jaar ervaring). Juist deze mix aan ervaring,
skillsets en frisse blikken zorgt voor een hele goede balans, kwaliteit en niet minder belangrijk:
een hele leuke omgeving om in te werken. Als je bij ons op een vrijdag wel eens op kantoor komt,
zijn er veel verschillende generaties aanwezig die samenwerken voor onze klanten, of aan interne
innovatie initiatieven zoals SUPlabs, iamSUPERP, S/4HANA Readiness, mijnSUPERP app omgeving
(UI5) werken en zo nog meer. Bij SUPERP gaat het erom dat je lekker in je vel zit. Wil je je verder
specialiseren, of wil je verder doorgroeien, dan zijn die mogelijkheden er en doen we dat gewoon.
Samen met je teamleider stel je het bijbehorende ontwikkelplan op en word je hierin gesteund. Het
mooie is dat je kunt blijven doen wat je écht leuk vindt en je skills daarin gerespecteerd worden.
‘Up-or-out’ kennen we hier niet. Je kunt in de breedte, diepte, hoogte ontwikkelen, zelfs diagonaal
als je zou willen.
Naast het harde werken en de nodige kennissessies per jaar, is er veel ruimte voor sociale activiteiten
en gezelligheid. Zo zijn we de kickstart van dit team gaan vieren met een skydive ervaring met
aansluitend borrelen en lekker eten. SUPERP breed wordt hier veel aandacht aan besteed, met
name ook om het thuisfront betrokken te laten voelen bij onze organisatie (Sinterklaas viering, het
voorjaarsuitje en natuurlijk het befaamde kerstdiner). Een groot deel van je week ben je namelijk met
je werk bezig, dan is het thuisfront net zo belangrijk voor een juiste balans. Niets moet maar heel
veel mag!

“Werken bij SUPERP is voor mij de juiste balans
tussen sociale betrokkenheid en elke dag willen
presteren met SAP vakidioten. Er is écht ruimte voor
een ieders ideeën.”
Daan Balijon - Teamleider SAP Core
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MxBlue
Het MxBlue team is binnen SUPERP verantwoordelijk voor het ontwikkelen van web en mobile
oplossingen met behulp van het Mendix Platform. Mendix en SAP hebben een wereldwijd partnership
waarbij we de digitale kern van SAP uitbreiden met innovatieve en onderscheidende extensie apps.
Mendix is een steeds belangrijker onderdeel van het Sap Cloud Platform (SCP) waarbij ook SAP haar
klanten adviseert om maatwerk en extensies met behulp van Mendix te realiseren. Dit wereldwijd
partnership zorgt ervoor dat beide technologieën optimaal met elkaar samenwerken en elkaar
aanvullen.

HET TEAM
MxBlue is een snelgroeiende afdeling binnen SUPERP en bestaat uit een gemixt team met ruime
ervaring op het gebied van Mendix ontwikkeling, architectuur en UI/UX. Waar zij sterk in zijn is het op
basis van Mendix oplossingen neerzetten die impact hebben bij onze klanten.
Als mendix ontwikkelaar ben je onderdeel van het Mendix ecosysteem. Dit betekent dat je onderdeel
wordt van een dynamische community waarbij actief informatie en kennis wordt gedeeld, zowel
binnen het team als met andere teams van Mendix ontwikkelaars. Er zijn maandelijkse meet-ups,
een actieve online community, de Mendix academy en om de twee jaar het grootste low-code
congres ter wereld; MxWorld.
Binnen het team wordt veel geïnvesteerd in kennisopbouw waarbij altijd geldt dat kennis van het
Mendix platform de basis is en elke teamlid zich mag specialiseren in onderwerpen als Integratie,
Architectuur, Mobile, Security, Java en / of javascript extensies.
We werken graag dicht tegen SAP aan, waarbij we de kracht en robuustheid van SAP uitbreiden met
de flexibiliteit van Mendix. De focus van MxBlue ligt op software ontwikkeling op basis van Mendix,
daarbij werken we nauw samen met de SAP consultants van SUPERP.
We zijn een jong en snelgroeiend team en werken intensief samen dus het is ook belangrijk dat we
elkaar goed kennen. Daarom ondernemen we naast het gezamenlijk werken op kantoor regelmatig
leuke sociale activiteiten.

“Werken bij Mxblue is werken met het beste low
code platform ter wereld aan onderscheidende en
innovative klantoplossingen.”
Han Pieter Duyverman – Teamleider MxBlue
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Managed Services
Onze Managed Services regelen we vanuit ons Shared Service Center. Het belang van de klant staat
ook hier voorop en zoals we bij SUPERP gewend zijn doen we meer dan alleen hetgeen dat gevraagd
wordt. We denken mee en gaan gezamenlijk op zoek naar de gewenste en beste oplossing.
De unit kenmerkt zich door een toegankelijke, pro-actieve en flexibele houding. We hanteren directe
en korte communicatielijnen met de klant en zorgen dat er voor de klant één contactpersoon is
voor bijvoorbeeld administratieve, operationele en commerciële vraagstukken. Met onze ervaring en
brede inhoudelijke SAP kennis verzorgen we zowel remote als onsite support en pro-actief advies bij
onze klanten. Daarbij verdiepen we ons in de klantprocessen en bedrijfscultuur om zo een optimale
samenwerking en relatie te realiseren.
Door de opleidingsmogelijkheden binnen SUPERP is het mogelijk om vanuit de Managed Services te
specialiseren in een bepaalde tak binnen SAP en mogelijk een switch te maken naar een andere unit.
Zoals binnen het hele bedrijf wordt ook hier persoonlijke ontwikkeling en blijven leren en ontdekken
aangemoedigd.

HET TEAM
In ons Shared Service Center vind je een mix van jong en oud. Het is een relatief kleine afdeling
waar op een informele manier met elkaar omgegaan wordt. Doordat we veel remote werken zitten
we dus vaak gezamenlijk op kantoor, dit zorgt voor een goede sfeer binnen het team. Kwaliteit en
professionaliteit naar de klant toe staan altijd voorop. Deze gezamenlijke klantgerichte manier van
denken zorgt ervoor dat we ook dag en nacht voor elkaar klaar staan waar nodig, zo bereiken we
samen het beste resultaat.
Binnen het domein van Shared Services is het logisch dat er zo nu en dan, op een gezonde manier,
druk op de ketel staat. Regelmatig halen we deze druk eraf door de nodige informele activiteiten, die
altijd druk bezocht zijn en met veel enthousiasme ontvangen worden.

“Werken bij SUPERP is met enthousiaste
SAP’ers werken wanneer het moet en plezier en
ontspanning wanneer het kan.“
Maarten Clarijs - SAP Solution consultant
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SUPlabs
SUPlabs is de kraamkamer van innovatieve SUPERP-diensten en producten en wordt gevoed door
de markt-, klant- en technologische ontwikkelingen. Om onze klanten sneller en beter te kunnen
bedienen met slimme innovatieve SAP-oplossingen ontwikkelt SUPERP haar eigen SAP-diensten en
producten via SUPlabs. Onze klanten worden actief betrokken bij de dienst– en productontwikkeling
en profiteren daarmee optimaal van SUPlabs. Tegelijkertijd hebben onze consultants met SUPlabs
de mogelijkheid om continu SAP-innovaties bij te houden en te vertalen naar SAP-oplossingen.
Regelmatig komen er producten of bedrijven voort uit onze SUPlabs projecten. Bijvoorbeeld:

CO-INNOVATIE
Jaarlijks wordt er een aantal tracks (projecten) opgezet waar wij ons innovatiebudget in investeren.
Door hierbij gebruik te maken van concrete klant- en usecases wordt de interne kennisopbouw
concreet toepasbaar en daarmee een stuk relevanter. Klanten kunnen meeprofiteren van het
innovatiebudget dat wij beschikbaar hebben en eveneens kennis opdoen door deel te nemen in een
of meerdere tracks.

DE ROL VAN SUPlabs BINNEN SUPERP
Naast het testen van nieuwe ontwikkelingen en de innovatieve kracht van SUPlabs heeft dit platform
nog een andere belangrijke rol binnen SUPERP. Het verbindt onze collega’s, de SUPlabs zijn als het
ware het gemeenschappelijk goed dat over alle verschillende units en collega’s gaat. Veel SUPERP
collega’s zijn “trots“ als ze het over SUPlabs hebben. Naast de ontwikkeling organiseren we vanuit
SUPlabs ook diverse interne (en externe) events en workshops waarbij we kennis delen.

iamSUPERP en SUPlabs
Met ons iamSUPERP initiatief ondersteunen we talent dat net als wij de ambitie heeft om de beste
te zijn en altijd op het hoogst mogelijke niveau te presteren. Naast de gebruikelijke sponsoring zijn
we binnen onze SUPlabs altijd op zoek naar manieren om met onze expertise tot betere prestaties
van- of mooie samenwerkingen met onze iamSUPERP’ers te komen. Zo werken we bijvoorbeeld met
de Creative Chef samen om een interactief kunstproject te realiseren.

“SUPlabs is ons gemeenschappelijk goed, het verbindt de
verschillende units en geeft ons een gevoel van trots.“
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iamSUPERP
Bij SUPERP zijn wij dagelijks bezig met goed blijven in de dingen die we doen, en goed worden in
de dingen die we willen doen. Uiteindelijk willen we dat onze klanten ons als “superb” bestempelen.
Omdat we vanuit deze visie niet alleen intern maar ook extern mensen met diezelfde ambitie willen
ondersteunen hebben we het iamSUPERP “fonds” opgericht. We gaan naast standaard sponsoring
kijken waar verbeteringen mogelijk zijn, waar mogelijkheden liggen en gaan daarnaast vanuit onze
SUPlabs op zoek naar wat innovatie, SAP en IT kunnen betekenen in dit proces. Daarnaast betrekken
we deze talenten waar mogelijk bij SUPERP activiteiten.

LUIS TAVARES - KICKBOKSEN
Binnen de kickboks wereld zijn er verschillende organisaties, de meest bekende zijn Glory, K1 en
Enfusion. Bij die laatste is Luis “The Infamous” Tavares wereldkampioen zwaargewicht en licht
zwaargewicht. Inmiddels is Luis overgestapt naar Glory. Hier moet hij zich weer keer op keer gaan
bewijzen om uiteindelijk voor een titelgevecht tegen Artem Vakhitov (Light Heavyweight Champion)
en Rico Verhoeven (Heavyweight Champion) in aanmerking te komen.

ISABELLE HANSSEN - FREESTYLE SKIËN
In 2017 kwalificeerde Isabelle zich nét niet voor de Olympische Spelen, dit kwam voor een groot deel
door erg beperkte middelen vanuit de NSkiV en het ontbreken van een coach. Hierdoor bleek het
opboksen tegen de concurrentie niet mogelijk. Met de ondersteuning via iamSUPERP hopen wij haar
de middelen te bieden die zij nodig heeft om dit doel in 2022 wel te bereiken.

JASPER UDINK TEN CATE / CREATIVE CHEF - FOOD ART
Soms krijg je in een restaurant een gerecht voorgeschoteld wat bijna te mooi is om op te eten. Kunst
op een bord, maar uiteindelijk toch bedoelt om op te eten. Jasper Udink ten Cate, de “Creative Chef”
gaat hierin een paar stappen verder. Hij houdt zich bezig met kunst en design objecten die een
relatie hebben met food en alles daaromheen.

ROOS ZWETSLOOT - SKATEBOARDEN
Bij de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo zal skateboarden voor het eerst op het programma
staan. In april 2017 werd de Nederlandse selectie die zich gaat proberen te kwalificeren voor deze
spelen gepresenteerd. Bij de dames is Roos Zwetsloot één van de 2 junioren die zich gaat richten
op kwalificatie.

TEAM REMBRANDTS - ROBOTICS
De Rembrandts STEAM Foundation is een Nederlandse Non-Profit organisatie die begon als het
eerste Nederlandse robotics team, beter bekend als Team Rembrandts. Het team, met de thuisbasis
in Eindhoven bestaat uit HBO, WO, MBO en middelbare school studenten van Fontys, Zwijsen
College en het Heerbeeck College. Zij werken samen met ervaren mentoren en senior studenten
om robots te bouwen.
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Contact
Wij maken altijd graag kennis met mensen met dezelfde ambities en laten andersom graag
zien wie wij zijn. Kennismaken kan op verschillende manieren, zo kun je naast een normaal
kennismakingsgesprek bijvoorbeeld een keer deelnemen aan een van onze workshops, inhoudelijke
events of activiteiten. Of bijvoorbeeld ontspannen en vrijblijvend lunchen met een van onze mensen.
Ken je een van onze collega’s? Vraag ze dan gerust naar de ervaringen, zij vertellen je graag meer!

VACATURES
Op onze website vind je de openstaande vacatures. Daarnaast is er altijd ruimte voor een open
sollicitatie of suggesties want voor kwaliteit en innovatie maken we altijd plek!

INTERESSE?
Wil je meer weten over SUPERP of het werken bij SUPERP? Neem dan vooral contact met ons op! Wij
maken graag kennis met je en zorgen er altijd voor dat je aan tafel komt met iemand met gedeelde
interesses, dat praat wel zo makkelijk!

HR
Nicoline Pol
werken@superp.nl

ALGEMEEN
SUPERP
Rijnzathe 8
3454 PV De Meern
Nederland
030 30 39 400
info@superp.nl
www.superp.nl
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