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PERSBERICHT 
 
Provincie Noord-Brabant kiest opnieuw voor BI-
ondersteuning van Ensior 

 
BI-specialisten uit Driebergen ondersteunen Brabant 
op het gebied van SAP BusinessObjects en 
Microsoft Power BI  

Driebergen, 12 januari 2021 - De Provincie Noord-Brabant en Ensior zijn een 
raamovereenkomst aangegaan voor het leveren van diensten op het gebied van zowel 
SAP BusinessObjects als Microsoft Power BI. Ensior is daarmee opnieuw een leverancier 
van keuze en een aanspreekpunt voor de provincie op het gebied van Business 
Intelligence. 

De provincie gebruikt dagelijks rapportages en dashboards die inzicht bieden in processen en 
prestaties van de organisatie. De inzichten die deze honderden rapportages en dashboards 
verschaffen, helpen de provincie bij het nemen van kleine en grote beslissingen. De afgelopen 
jaren vertrouwde de provincie hiervoor vooral op het Business Intelligence portfolio van 
softwareleverancier SAP. Binnen de organisatie ontdekten echter steeds meer afdelingen en 
medewerkers ook de gebruiksvriendelijkheid, het gemak en de snelheid van Microsoft Power BI. 
In de zomer van 2020 besteedde de provincie daarom het technische beheer van de rapportage 
omgeving, het ontwikkelen van én adviseren op het gebied van beide BI-tools aan. Eind 2020 
werd bekend dat Ensior deze aanbesteding gewonnen heeft.  
"Wij zijn blij met de voortzetting van onze samenwerking met Ensior", zegt Martine Couwenberg, 
opdrachtnemer bij de provincie Noord-Brabant. "De provincie heeft een grote behoefte aan 
inzicht en informatie. Samen met Ensior hopen we aan deze behoefte te kunnen voldoen en ook 
door te ontwikkelen." 

Experts in BI van SAP en Microsoft 

De opdracht past precies in het straatje van Ensior. “Enerzijds hebben wij een lang track-record 
op het gebied van SAP BusinessObjects”, zegt Sander Honig, Commercieel Manager en mede-
eigenaar van Ensior. “Anderzijds richten wij ons heel nadrukkelijk op het BI-portfolio van 
Microsoft. Naast het SAP Silver Partnership zijn wij niet voor niets Microsoft Gold Partner op het 
vlak van Analytics.” Deze voor Nederland unieke combinatie droeg bij aan de keuze voor Ensior. 
“Wij ondersteunen de provincie al meer dan 11 jaar op het gebied van SAP BusinessObjects. 
Daardoor kennen wij de organisatie inmiddels heel goed. De optelsom van onze expertise en 
ervaring maakte Ensior de juiste partij voor deze opdracht. We zijn ontzettend blij met het 
vertrouwen dat de provincie opnieuw in ons stelt.” 

Over de provincie Noord-Brabant 

Noord-Brabant is een Europese topregio op gebied van kennis en innovatie waar meer dan 2,5 
miljoen mensen wonen. De provincie werkt met overheden, bedrijven en organisaties aan de 
maatschappelijke opgaven van Brabant en voert kerntaken uit die zich richten op ruimte, 
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economie, milieu, mobiliteit en cultuur. Dit om te zorgen dat Brabant ook in de toekomst een 
provincie blijft waar het goed wonen, werken en recreëren is.  
www.brabant.nl 

Over Ensior 

Met behulp van slimme oplossingen helpt Ensior organisaties om met krachtige software grote 
hoeveelheden complexe data te doorgronden. Dit zorgt voor informatie op het juiste moment, in 
de juiste vorm. Met inzichten die naadloos aansluiten bij ieders eigen, specifieke 
informatiebehoefte zorgt Ensior voor rust en structuur. Ensior levert onder meer quick start 
oplossingen voor BI om snel te rapporteren op ERP-systemen zoals Microsoft Dynamics 365, 
Microsoft Dynamics NAV, SAP Business One en SAP S4/HANA. 
www.ensior.com 
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