
O
UR IT EM

PO
W

ERS YO
UR BUSIN

ESS

ESC.BEESC BV - 2021 © DIGITAL TRANSFORMATION MATTERS MAGAZINE

Avamoplast
Brepols
Dematra

Foylo
GIMV
Gymfed

Merak
Valckenier
Weerwerk

9 inspirerende business cases
mattersDigital Transformation 



INHOUD

Colofon
Uitgever

ESC BV

Copywriting

TEAM ESC

KMO INSIDER

Opmaak

TEAM ESC

Druk

DRUKKERIJ JOBERT

Gent HQ

OUDE EEDSTRAAT 4,

9810 NAZARETH (EKE)

LO45

LICHTELARESTRAAT 45,

9080 LOCHRISTI

Gent: +32 (0)9 329 93 06

Antwerpen: +32 (0)3 808 03 20

Brussel: +32 (0)2 808 17 01

Genk: +32 (0)89 82 00 58

Kortrijk: +32 (0)56 96 93 06

https://www.esc.be

info@esc.be

04

07

10

12

16

20

22

24

26

"Er is niets zo efficiënt als één magazijnier, want die heeft 
WMS-software in zijn hoofd zitten. Maar van zodra je twee 
magazijniers nodig hebt, lukt dat niet meer."

"Onze doelen waren helder: meer connecties leg-
gen, meer data tevoorschijn halen en een betere 
integratie met onze bestaande uitgeverij-software."

"Vandaag hebben we niet langer een interne 
IT-manager, maar hebben we met ESC een virtuele 
IT-manager.”

"E-mailmarketing en social media spelen een be- 
langrijke rol om klanten te overtuigen van de meer-
waarde van onze digitale dienstverlening."

"We waren vroeger eigenlijk wel superefficiënt in 
het niet-efficiënt zijn."

"Federaties, clubs en 130.000 leden, beheerd in  
één app."

"Na dit uitdagend traject volgde er intern een zeer 
zachte landing."

"Vier nieuwe vestigingen in 3 weken in onze cloud 
opgestart."

"We gingen niet op zoek naar het juiste pakket, wel 
naar de juiste implementator."

VOORWOORD

Als er nog twijfels 
bestonden over de 
noodzaak van digitale 

transformatie voor het voortbestaan 
van bedrijven, dan zijn die het afge-
lopen jaar het zwijgen opgelegd. In 
een hybride wereld waar interacties 
met klanten en werknemers zowel 
virtueel als fysiek plaatsvinden, 
winnen bedrijven die digitaliseren. 

Ondernemingen die niet alleen 
digitale strategieën hebben ontwik-
keld maar deze ook reeds uitvoeren, 
bevinden zich nu in een positie 
waarin ze hun minder behendige 
concurrenten de loef afsteken.  

Wil je weten hoe Vlaamse bedrij-
ven hun digitalisering aanpakken? 
Verdiep je dan in 9 voorbeelden van 
bij ons. Van ERP-implementaties tot 
e-business innovaties naar trans-
formatie in de cloud. Hoor van hun 

CEO’s, CFO’s en managers waarom 
ze besloten nu te innoveren en welke 
strategieën ze daarbij hanteerden. En 
vooral, hoe vernieuwing hun bedrijf 
verandert.  

Digitaal werken is geen wonder-
middel op zich. Het biedt echter wel 
aanzienlijk meer tools om uitdaging- 
en het hoofd te bieden en er ook 
sterker uit te komen. 

Uitdaging leidt tot vindingrijk-
heid. Ons team van 150 technologie- 
en business-specialisten helpt jouw 
goede ideeën mee vorm te geven en 
in de praktijk te brengen. Zo stuwen 
we jouw bedrijf naar uitmuntende 
prestaties. 

Carine & Philippe Smet
Bestuurders ESC
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Van Exact naar Dynamics 365  
mét automatisch magazijn

Avamoplast produceert al 
sinds 1993 kunststof- 
verpakkingen voor voe- 

dingsmiddelen. “Onze klanten zijn 
voornamelijk voedingsbedrijven 
met producten die je onder private 
label in de supermarkt vindt”, vertelt 
John Van Moeseke. John nam samen 
met zijn zus Sylvie het bedrijf in 
2013 van zijn vader over. “We maken 
ook standaardverpakkingen, maar 
we zijn vooral gespecialiseerd in 
maatoplossingen. Verder helpen we 
onze klanten ook met branding.” En 
met logistiek. Want niet elke klant 
van Avamoplast heeft een groot ma- 
gazijn om verpakkingen in op te 
slaan.  

“We doen er alles aan om onze 
klanten te helpen, ook als het op 
logistiek aankomt”, benadrukt John. 
“Bij klanten met weinig magazijn-
ruimte leveren we vaker kleine hoe- 
veelheden. Andere klanten bestellen 
op afroep of krijgen gecombineerde 
paletten met verschillende pro-
ducten. We passen onze werking aan 
de noden van onze klanten aan.” Een 
klantvriendelijke manier van werk-
en, maar wel een die flexibiliteit van 
de werknemers en de software eist. 
En dan duiken de limieten al snel op. 

Nood aan flexibele WMS- 
software
“Vroeger werkten we met Exact, 

een standaardpakket met weinig 
aanpassingsmogelijkheden. We 
konden bijvoorbeeld artikeleenhe-
den niet aanpassen van doos naar 
pallet. Hoe meer we groeiden, hoe 
meer onze software voor frustraties 
zorgde”, herinnert John zich. “Dus 
gingen we op zoek naar een flexibele 
software én de juiste implementatie-
partner.” Dat werden Dynamics 365, 
toen nog Navision genaamd, en ESC. 
“ESC implementeerde zowel Exact 
als Dynamics 365 en die kennis van 
beide pakketten bleek een enorme 
meerwaarde, vooral bij de data-over-
dracht. We schakelden in 2009 over 
op Dynamics en in 2020 upgraden 
we naar de meest recente versie 
Microsoft Dynamics 365 Business 
Central,” zegt John.

“We hadden ook echt een Ware-
house Management System (WMS) 
nodig,” vertelt John. “Er is niets zo 
efficiënt als één magazijnier, want 
die heeft WMS-software in zijn 
hoofd zitten. Maar van zodra je 
twee magazijniers nodig hebt, lukt 
dat niet meer. Verder hadden onze 
klanten in de voedingsindustrie 
ook traceringsnoden.” Dus begon de 
zoektocht naar een geschikte WMS 
die vlot kon integreren met het Mi-
crosoft ecosysteem.  

De modulaire manier waar-
op Business Central werkt speelt 

Avamoplast hier dan ook in de kaart. 
Er is een waaier aan standaardsoft-
ware, apps en add-ons die met het 
ERP-systeem integreren en con-
necteren. Zo is je bedrijfssoftware 
flexibel genoeg om aan al je noden 
te voldoen, zonder uit te puilen van 
functionaliteiten die je niet gebruikt. 

Business Central integratie met 
Tasklet Factory 
Na gesprekken met ESC en een gron-
dige evaluatie van de oplossing- 
en in de markt kwam Avamoplast 
uit bij Tasklet Factory. “We zochten 
een oplossing waarmee we zo dicht 
mogelijk bij de standaardsoftware 
konden blijven, maar waarmee we 
ook konden maatwerken wan-

neer nodig”, verduidelijkt Tom De 
Vlaminck, operations manager bij 
Avamoplast. “Eén van de grootste 
voordelen van Tasklet Factory is 
hun vlotte integratie met Business 
Central.” De Deense WMS-software 
is specifiek gemaakt voor Business 
Central en Dynamics NAV en inte-
greert met alle standaardfuncties 
van de Microsoft ERP-pakketten. 
“Precies wat we nodig hadden”, knikt 
Tom.  

Met Tasklet Factory heb je niet 
alleen scanners die supersnel de 
artikels in je magazijn scannen, de 
scanoplossing werkt out-of-the-box 
met het WMS dat ingebouwd zit in 
Dynamics 365 Business Central. 

Indien gewenst kan de applicatie 
uitgebreid worden op maat van jouw 
specifieke WMS-processen.  

Het beschikt over een ver-
bluffende grafische userinterface, die 
gemakkelijk te gebruiken is en kan 
worden geconfigureerd om te passen 
bij de behoeften van de individuele 
gebruiker. Magazijnmedewerkers 
worden productiever en uw voor-
raadgegevens veel nauwkeuriger. 

“Van zodra een product nu het 
magazijn binnenkomt tot het weer 
buitengaat, wordt elke beweging 
getracked via Tasklet Factory”, zegt 
Tom. “Vroeger kwam er een pallet 
uit productie en de magazijnier zette 

die dan waar hij wou. Dan kwam er 
een post-it aan de muur. Nodeloos 
te zeggen dat je zo niet kan blijven 
werken.” Ook hun scanningsoft-
ware was aan vernieuwing toe. “We 
werkten tien jaar lang met dezelfde 
scanapplicatie, tot het punt waarop 
de ontwikkelaar die niet meer 
ondersteunde. We konden geen extra 
gebruikers toevoegen en ook niet 
zien welk product waar stond. Nu 
registreren we niet alleen de locatie 
van elk product in het magazijn, 
maar tonen onze scanners ook welke 
orders er wanneer buiten moeten. 
Zo kunnen onze magazijniers vlot 
orders picken, zonder eerst het hele 
magazijn te moeten afspeuren naar 
de juiste post-it.” En die tijdswinst is 
goud waard.

Groeiplannen 
“Het digitale verhaal is levens- 
noodzakelijk voor onze groei,” 
vertelt John. “Kostenmarges zijn 
enorm belangrijk in onze sector en 
een gestroomlijnde I.T. helpt ons 
FTE’s uit te sparen. Voor een kmo 
met een veertigtal werknemers staan 
we sterk op I.T.-gebied. Zo blijven we 
gestaagd groeien.” Ook Tom legt de 
nadruk op gestroomlijnde bedrijfs- 
processen. “Zo halen we efficiëntie 
en tijdswinst uit onze WMS-soft-
ware”, vult hij aan. De volgende 
stap is softwarematig de link leggen 
tussen productie en magazijn. Ook 
het aanbrengen en afboeken van 
grondstoffen willen we verder linken 
met de andere departementen van 
ons bedrijf. Zo maken we het verschil 
met onze concurrenten.” ■

AVA M O P L A S T

Toen verpakkingsproducent Avamoplast tegen de limiet-

en van haar software aanliep, ging het bedrijf op zoek naar 

WMS-software die niet alleen aan alle noden voldeed, maar 

ook vlot integreerde met hun Microsoft ERP-systeem. Met 

Tasklet Factory vond het bedrijf wat ze zocht.

A

 "Hoe meer we 
groeiden, hoe meer 
onze software voor 
frustraties zorgde."

https://esc.be/add-ons/magazijnbeheer/?utm_source=pdf&utm_medium=magazine&utm_campaign=dtm2021
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Een geïntegreerd geheel 
dat Brepols wapent voor 
toekomstige uitdagingen

Futureproof financieel back-office nodig
Brepols Publishers, een onderdeel van de bekende Brepols Group, 
heeft wereldwijd 50 mensen in dienst en staat in voor academische 

publicaties over onder meer taalkunde, geschiedenis, archeologie en weten-
schapsgeschiedenis. “90 procent van onze uitgaven zijn gespecialiseerde 
publicaties voor niches, veelal in de wetenschappelijke wereld”, vertelt Wim 
Borgers. “In deze alsmaar digitalere wereld verschijnen veel van onze boeken 
nog altijd in fysieke vorm, maar tegelijk wint ook ons onlineplatform ziender-
ogen aan belang. We ontwikkelen en hosten dat platform zelf. Onze interne 
IT-expertise was dus al meer dan gemiddeld en dat zou een voordeel blijken in 
onze latere samenwerking met ESC.”

“We voelden al een hele tijd dat ons financieel back-office aan vernieuwing 
toe was. Het vorige pakket was meer dan 20 jaar oud en kon ons in de huidige 
vorm onmogelijk naar meer digitalisering en automatisering leiden. Daarom 
hadden we nood aan een externe partner om ons te adviseren en te begeleiden 
naar een modern en future-proof systeem.”

“Al bij het eerste contact met de salesmensen van ESC merkten we dat onze 
visies en aanpak heel erg gelijkend waren. Een aangename vaststelling die 
ons meteen heel wat vertrouwen inboezemde. We zijn dan ook vrij snel aan 
een gezamenlijk verkenningstraject begonnen. Daarin legden we duidelijk uit 
waar we naartoe willen. Onze doelen waren helder: meer connecties leggen, 
meer data tevoorschijn halen om andere processen aan te sturen en een betere 
integratie met ons bestaande software (specifiek voor de uitgeverijwereld).”

B R E P O L S

Brepols Publishers is een internationale speler op het vlak van 

on- en offlinepublicaties binnen het domein van de humane 

wetenschappen. Het boekhoudpakket van de Turnhoutse 

uitgeverij was al een tijdje aan vernieuwing toe. Wim Borgers, 

Administration & IT Manager blikt terug op een succesvolle 

implementatie van Microsoft Dynamics 365 Business Central 

én op een meer dan geslaagde samenwerking met ESC: “We 

zaten al van bij de start op dezelfde golflengte, en dat bleek 

dé garantie op succes.”

F

▶

https://esc.be/modern-workplace/applicaties/erp/microsoft-dynamics-365-business-central/?utm_source=pdf&utm_medium=magazine&utm_campaign=dtm2021
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Dedicated consultants en  
developers
“ESC combineert expertise in het 
boekhoudpakket Exact Globe met 
een doorgedreven partnership 
voor Microsoft Business Dynamics 
Central. En dat was voor Brepols een 
grote troef. Daardoor moesten we 
maar met één partner overleggen 
over beide opties en vermeden we 
dubbele communicatie met meerdere 
potentiële partners. Omdat we al 
werkten met Microsoft 365 en voor 
rapportering ook al Power BI in 
gebruik hebben, hakten we de knoop 
vrij snel door. We opteren voor Mi-
crosoft Business Dynamics Central 
omdat de vele integratiemogelijk-
heden binnen Microsoft ons de beste 
optie lijken voor een solide toekomst 
van onze bedrijfsprocessen.”

“De implementatiefase is dan 
vrij snel gestart. We kregen enkele 
dedicated consultants en developers 
van ESC toegewezen. Samen met 
hen gingen we gestructureerd aan 
de slag en werkten we toe naar onze 
go-live. Die vond uiteindelijk plaats 
in april 2020. Midden in de coro-
nalockdown. En bovendien kwam 
onze jaarafsluiting nog tussen het 
project doorgefietst. Maar dankzij de 
goede follow-up van het project en de 
goede samenwerking van onze eigen 
mensen met de ESC-medewerkers 
slaagden we erin om de implemen-
tatie af te ronden zonder noemens- 
waardige problemen.”

“De toegevoegde waarde van 
ESC heeft hierin zeker een grote rol 
gespeeld. We merkten heel snel dat 
ESC een grote expertise heeft in de 
begeleiding van middelgrote kmo’s 
zoals Brepols. De samenwerking 
loopt heel vlot en kampte helemaal 
niet met de soms bureaucratische 
gang van zaken bij grotere IT-spe-
lers. Daar drijven vaak beperkingen 
boven die de gang van zaken vertra-
gen. Een ticketsysteem waarin je elke 
actie moet registreren, consultants 
die extra interne expertise moeten 

raadplegen vooraleer ze verder kun-
nen in het proces, om er maar enkele 
te noemen.”

“Niets van dat alles bij ESC. De 
medewerkers weten overduidelijk 
waarmee ze bezig zijn en blink-
en uit in een verregaande kennis 
van Microsoft Business Dynamics 
Central. Zo konden ze onze vragen 
heel snel en adequaat beantwoorden, 
waardoor we vlot en snel konden 
schakelen naar een volgende fase. 
Een bijkomende moeilijkheid voor 
ESC: onze interne IT-expertise. 
Onze eigen IT-ers hebben zelf ook 
een behoorlijke kennis en namen 
ook een gedeelte van het implemen-
tatiewerk voor hun rekening. Vooral 
dan op het vlak van de interface met 
ons bestaande software. Om die 
samenwerking vlot te doen verlopen, 
was het uiterst belangrijk dat we 
voldoende toegang hadden tot de 
technische data. ESC had er geen 
enkel probleem mee om ons die ter 
beschikking te stellen en kon ook 
perfect leven met een klant die hen 
net iets meer op de vingers keek 
dan de gemiddelde klant dat zou 
doen.”(lacht)

Cloudsysteem met automa-
tische updates
“Al die inspanningen wierpen hun 
vruchten af. Hoewel we nog enkele 
losse eindjes moeten verbinden, 
blikken we nu al terug op een meer 
dan geslaagde samenwerking. We 
beschikken nu over een systeem 

dat futureproof is en gedragen 
wordt door een grote wereldwijde 
community. Dit financieel pakket 
evolueert en is bovendien ingebed 
in een cloudsysteem. Een grote troef 
die onze mensen toelaat om thuis 
of op een andere locatie te werken 
volgens dezelfde veiligheidsprinci-
pes en operationele functies. Een niet 
te onderschatten pluspunt, zeker in 
coronatijden zoals deze. Dankzij de 
automatische updates zijn versie- 
upgrades overbodig geworden en 
hoeven we ook niet meer (of toch zeer 
beperkt) zelf te testen. Om de zes 
maanden evolueert ons systeem mee 
met de IT-realiteit.”

“Ook onze medewerkers zijn en- 
thousiast over het nieuwe systeem 
omdat het hen de nodige efficiëntie- 
en tijdswinst oplevert. We zijn 
vastbesloten om op dat elan verder te 
gaan. In een volgende fase willen we 
onze flow van inkomende transacties 
verder finetunen en ook het report-
ing-gedeelte verder aanpakken.In 
al onze toekomstige acties is auto- 
matisering het codewoord. Uiter-
aard kunnen we niet alles ineens 
aanpakken, maar werken we met 
een prioriteitenlijst. ESC blijft ons 
daarin ook in de toekomst verder 
begeleiden.”

“Een kleine rondvraag leert me dat 
een voorzetting van onze samen-
werking met ESC evident is. Want 
iedereen die bij het implementatie-
project betrokken was, is laaiend 
enthousiast. Een aantal mensen 
zeiden meteen dat ze ESC zonder 
enig voorbehoud aan anderen aan-
raden. De grote sterkte van ESC in 
één woord? Inlevingsvermogen. De 
ESC-medewerkers bijten zich vast in 
de klant en koppelen die kennis aan 
een doorgedreven productexpertise. 
Het resultaat: een allesomvattende 
samenwerking die leidt tot een geïn-
tegreerd geheel dat Brepols meer dan 
voldoende wapent voor toekomstige 
uitdagingen.” ■

ESC combineert 
expertise in het 
boekhoudpakket 
Exact Globe met 
een doorgedreven 
partnership voor 
Microsoft Business 
Dynamics Central

E-mail security is voor veel bedrijven een kritisch punt. 
Maar niet iedereen beseft het. Naast andere cyber-
bedreigingen die via e-mail hun weg naar bedrijven 
vinden, is er de afgelopen jaren er een sterke stijging in 
ransomware. Daarom ontwikkelde Barracuda Networks 
haar Total Email Protection pakket.

“6 op 10 Belgische bedrijven 
kwamen vorig jaar in contact 
met een of andere vorm van 
ransomware.”
Dieter Claus – Manager Infrastructuur ESC

Total E-mail Protection biedt veel functionaliteiten 
voor Microsoft 365 organisaties, zoals Advanced Threat 
Protection bij de gateway, gestuurd door machine learn-
ing. De A.I.-functionaliteit blokkeert ook pogingen om 
accounts over te nemen en social engineering in de inbox. 
Verder heeft het programma ook incident repsonse en fo-
rensics, veiligheidstrainingen en cloud-to-cloud backup. 

Voorkomen én genezen

Een samenloop van intensief thuiswerk, afgeleide 
medewerkers en onderbeveiligde toestellen maakt 
veel bedrijven kwetsbaar voor aanvallen, vooral voor 
ransomware. Er is vaak meer nodig dan de standaard 
Microsoft Security die Office 365 gebruikers beschermd 
tegen phishing attacks. 

“Ransomware is de laatste jaren geëxplodeerd, voor 
een groot deel gevoed door de groei van Ransom-
ware-as-a-Service (RaaS). De groei van RaaS heeft ook 

het afpersingsecosysteem aangewakkerd. Ransom-
ware-aanvallen stoppen niet langer bij versleuteling, 
maar organisaties krijgen te maken met gestolen be-
standen, dreigingen van DDoS-aanvallen, intimiderende 
telefoontjes en nog veel erger.”

Met Cloud-to-Cloud Backup zijn ze gerust, in een orga- 
nisatie waar Microsoft 365’s standaard data retentie niet 
volstaat. Backup is nauwgezet. Je kan een bestand, e-mail 
of zelfs Teams-chat terughalen. De servers staan ook in 
Europa, wat helpt veel bedrijven helpt bij compliance.

Gestroomlijnde incident response workflows helpen 
wanneer een phishing aanval toch zijn weg vindt naar de 
inboxen van je medewerkers. Administrators kunnen de 
mail rechtstreeks uit de inboxen van gebruikers deleten. 
Je kan de de e-mail ook vervangen door een alert, wat 
meteen de aandacht legt op eventuele acties die gebruik-
ers ondernamen.

Total E-mail Protection is perfect voor bedrijven waar 
kleine IT-teams het netwerk moeten beveiligen. Met 
Barracuda creëer je een query, zoek je in je omgeving, 
klik je op de juiste knop en alles wordt voor je gedaan. 
Barracuda PhishLine geeft je ook een goede overview van 
welke medewerkers zich bewust zijn van de gevaren en 
welke niet.

“KMO’s praten zichzelf een valst gevoel van veiligheid 
aan. Ze denken dat hackers enkel geïnteresseerd zijn in 
grote bedrijven maar het tegenovergestelde is waar. “

Die inzichten kan je dan gebruiken om medewerkers in 
cyberveiligheid te trainen, samen met Barracuda Net-
works. Dat betekent gesimuleerde phishing, vishing en 
smishing aanvallen op collega’s. Zo leidt elke aanval tot 
sterkere security, zowel in je software als in je collega’s. 

Zo versterkt Barracuda Networks je 
e-mail security en compliance

https://esc.be/modern-workplace/infrastructuur/security/atp/?utm_source=pdf&utm_medium=magazine&utm_campaign=dtm2021
https://esc.be/modern-workplace/infrastructuur/security/atp/?utm_source=pdf&utm_medium=magazine&utm_campaign=dtm2021
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Goed geoliede IT-tandem 
die scherpe uitdagingen tot 
een goed einde brengt

Als virtuele IT-manag-
er ondersteunt ESC dit 
ambitieuze bedrijf al 

jaren. Voorlopige hoogtepunt van die 
samenwerking: de realisatie van een 
nieuwbouwmagazijn met een multi-
functioneel wireless netwerk en alle 
IT-voorzieningen die een modern 
distributiecentrum vandaag nodig 
heeft. “ESC heeft in deze IT case story 
onze hoge verwachtingen meer dan 
ingelost.”

24/7-klantenservice  
verzekeren
Wie wat vaker op de Belgische 

devices: het zijn maar enkele van de 
realisaties die ESC vormgaf. Dankzij 
de gloednieuwe fiberverbinding 
is dit nieuwe gebouw bovendien 
geconnecteerd met de andere Dema-
tra-vestigingen. Een belangrijke 
voorwaarde voor Dematra om haar 
24/7-klantenservice permanent te 
verzekeren.

Snelheid, flexibiliteit en  
betrouwbaarheid
“De activiteiten van ESC voor 
Dematra vormden oorspronkelijk 
een verlengstuk van de rol die onze 
interne IT-verantwoordelijke op zich 
nam”, verduidelijkt Cedric De Jaeger. 
“Begin jaren 2000 hadden we nog 
één allround IT-verantwoordelijke 
die onze volledige infrastructuur 
beheerde. Door de vele razendsnelle 
evoluties hadden we gaandeweg 
behoefte aan meer diepgaande en 
gespecialiseerde kennis. Zo maakte 
ESC haar intrede bij Dematra. 
Vandaag hebben we niet langer een 
interne IT-manager, maar neemt 
ESC als virtuele IT-manager die rol 
volledig op.”

Het geheim van de gesmeerde 
samenwerking? Dematra en ESC 
blijken heel wat gemeenschappe- 
lijke waarden te hebben. “Onze beide 
bedrijven zijn heel down to earth. 
Onze ondernemersmentaliteit doet 
ons met beide voeten in het werkveld 
staan. Allebei streven we naar een 
optimale klantenservice en vinden 
we een persoonlijke aanpak uiterst 
belangrijk. Vanaf dag één hebben we 
een bijzonder goed contact met de 
ESC-consultants die onze projecten 
begeleiden. ESC Consultant Nick 
brengt geregeld een dagje door op 
ons kantoor. Zo leren we ook de 
mensen achter de IT-oplossingen 
kennen en dat werkt des te vlotter.”

De bouw van het nieuwe dis-
tributiecentrum was voor Cedric het 
beste bewijs van die geoliede samen-
werking. “Onze interne projectver-
antwoordelijke heeft nagenoeg de 
hele bouw en IT-installatie samen 
met ESC gecoördineerd en afgehan-

D E M AT R A

Dedicated warehousing- en distributiespecialist Dematra is een bekende speler 

in de transportsector. Om zijn verdere groei te verzekeren, heeft de Oost-Vlaam-

se logistieke speler nood aan een moderne en performante IT-infrastructuur. 

autosnelwegen rijdt, merkte ze zeker 
al op: de witte vrachtwagens met 
blauwe belettering van Dematra 
zijn alomtegenwoordig. En dat al 
sinds 1976. Sindsdien bewandelde 
het Oost-Vlaamse bedrijf een mooi 
groeipad. Als specialist in de opslag 
van grondstoffen en eindproducten 
in de voedingssector is Dematra 
al jaren een betrouwbare logis-
tieke speler voor vele grote voed-
ingsbedrijven. “Om de verdere groei 
te verzekeren, was een uitbreiding 
van de huidige magazijninfrastruc-
tuur noodzakelijk”, vertelt Cedric 
De Jaeger, Continuous Improvement 

deld zonder dat ik er zelf veel bij 
betrokken was. In april 2020 ging de 
eerste spade de grond in en eind de-
cember van datzelfde jaar was alles 
operationeel. Tot op vandaag hebben 
we nog geen enkel IT-minpunt gede-
tecteerd. We zijn dus zeer tevreden 
over het hele projectverloop en de 
gerealiseerde toepassingen.”

“Dit project of IT case story toont 
voor mij aan dat onze jarenlange 
samenwerking vruchten afwerpt. 
In de beginfase waren er nog wat 
gezonde spanningen. Je moet elkaar 
leren kennen en tast elkaar af op vele 
vlakken. Maar al snel voelden we 
langs beide kanten een positieve con-
nectie ontstaan. Het is dan ook fijn 
wanneer je vaststelt dat je een goede 
tandem vormt met je IT-partner in 
een IT-case story als 
deze. De achter-
grondkennis die 
ESC de afgelopen 
jaren opbouwde 
over Dematra en 
onze behoeften, 
heeft ertoe geleid 
dat de verwezen-
lijking van ons 
nieuwe gebouw zo 
vlot verliep.”

Bij Dematra stellen we wel 
hoge eisen aan onze IT
“Na de geslaagde projecten uit het 
verleden kijken we al volop vooruit. 
Want op onze site in De Prijkels moet 
op korte termijn een vierde, nog 
groter gebouw verrijzen dat plaats 
biedt aan 70 à 80.000 pallets. We 
willen die site uitrusten met pick-
ingrobots en automatisering vormt 
het codewoord voor dit project. 
Daarom staat of valt alles met een 
complete en moderne IT-omgeving. 
En daarvoor vertrouwen we opnieuw 
op ESC. Maar we zijn er rotsvast van 
overtuigd dat we ook deze horde 
samen met ESC op de beste manier 
zullen nemen.”

“Waarom ons vertrouwen zo groot 
is? Omdat we weten dat ESC ons ook 
in moeilijkere momenten bijstaat. 

Manager en zoon van CEO Geert De 
Jaeger. “Vorig jaar realiseerden we 
onze vierde distributiesite. Die ligt in 
het uitbreidingsgebied De Prijkels in 
Nazareth. Het hele project – bouw en 
installatie van alle IT-infrastructuur 
– duurde een half jaar. Een scherpe 
uitdaging dus, die we samen met ESC 
glansrijk doorstonden.”

Dat gloednieuwe gebouw huisvest 
de non-foodactiviteiten van Dematra 
en is uitgerust met de modernste 
IT-voorzieningen. Een volledige 
wirelessdekking van het gebouw, 
Barracuda-firewalls en client 

A

Een voorbeeld om het duidelijk te 
maken in deze IT business case: op 
een vrijdagavond meldt een van 
onze medewerkers me dat er een 
probleem is met de externe toegang 
tot onze IT-systemen. Daarop bel ik 
meteen met de permanentiedienst 
van ESC, die onmiddellijk actie 
onderneemt. De volgende dag – op 
zaterdagochtend – ben ik samen 
met twee ESC-consultants naar 
het bedrijf getrokken en zijn we er 
samen in geslaagd om het probleem 
nog diezelfde dag op te lossen. Zo 
werd de hinder voor onze mensen 
tot een strikt minimum beperkt. 
Bovendien toonde dit voorbeeld voor 
mij de meerwaarde van ESC duidelijk 
aan. Net zoals in een huwelijk zijn er 
goede en kwade dagen. En het is fijn 
om vast te stellen dat je ook in kwade 

dagen op adequate 
service mag reke-
nen.”

“De sterktes van 
ESC samenvatten in 
drie woorden? Snel-
heid, flexibiliteit en 
betrouwbaarheid. 
Tel daarbij nog de 
persoonlijke aanpak 

en je hebt alle ingrediënten voor een 
succesformule. Bij elk IT-probleem 
naar een algemeen telefoonnum-
mer moeten bellen, vervolgens je 
klantennummer doorgeven en dan 
wachten tot iemand tijd heeft om 
je vragen te beantwoorden? Met 
die aanpak zijn onze klanten niet 
gediend. En die hebben recht op 
onze permanente aandacht. Elke 
IT-storing moet daarom zo snel 
mogelijk worden aangepakt. En ja, 
bij Dematra stellen we best wel hoge 
eisen aan onze leveranciers. Maar 
in ruil daarvoor engageren we ons 
graag voor een langetermijnsamen-
werking. Diezelfde benadering zien 
we trouwens ook bij onze klanten. Zij 
appreciëren onze blijvende inzet en 
passie voor perfectie. En dat uit zich 
in mooie en lange verbintenissen.”  ■

"Alles staat 
of valt met 
een complete 
en moderne 
IT-omgeving."

https://esc.be/modern-workplace/infrastructuur/?utm_source=pdf&utm_medium=magazine&utm_campaign=dtm2021
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Maatwerk, kennis en sustainability
“Maatwerk en kennis”, benadrukt Linsay. 
“Daarop ligt de focus. We proberen bedrijven te 

leren kennen en gepast advies te geven voor we verkopen. 
En dat maakt het verschil. Als we ter plaatste gaan, kun-
nen we inventariseren en kijken wat de specifieke noden 
zijn. Het is een totaalpakket. Want maatwerk is meer dan 
alleen je logo op de verpakking. Het kan ook gaan om 
afwijkende formaten en volumes.”

F O Y L O

Linsay Koyen weet hoe je verkoopt. En welke kanalen je daarvoor inzet. Linsay is general 

manager van Foylo, referentieleverancier voor alle soorten folie en verpakkingen voor bouw, 

retail en industrie. “De functie van sales- en accountmanager verandert, e-commerce of niet. 

Digitalisering kan onze accountmanagers enkel ondersteunen”, vertelt ze. “En de voordelen 

voor zowel Foylo als onze klanten zijn te groot om er niet op in te zetten.”

Daarnaast houdt het bedrijf een grote voorraad aan. 
“Verpakking voor producten behoort bij de meeste be- 
drijven niet tot hun core business. Het wordt vaak verget-
en en dan moeten ze last-minute bijbestellen. Dan helpt 
het om een grote voorraad in je magazijn te hebben.”

Ook sustainability staat voorop. “Plastic heeft een 
negatieve connotatie, dus sustainability is belangrijk. We 
zetten al jaren in op zo weinig mogelijk folie in omloop te 

brengen, bijvoorbeeld door in te zetten op diktereductie 
met hoogwaardige folies. Zo behalen we hetzelfde of een 
beter resultaat met minder plastics.”

Gepersonaliseerde e-commerce
B2B e-commerce platformen zetten hoe langer hoe meer 
in op personalisatie. Vaak beperkt zich dat echter tot  je 
bestelgeschiedenis of aangepaste prijzen zien, en dat is 
jammer. Foylo gaat daarin een stap verder. “Omdat we 
veel maatwerk leveren, hebben we een uitgebreid gamma 

aan producten die 
maar door één klant 
afgenomen worden. 
Logt die klant op 
het platform in, dan 
mag enkel hij die 
te zien krijgen. Dat 
zorgde voor een ex-
tra uitdaging bij het 
opzetten van ons 
digitaal systeem”, 
vertelt Linsay.

Het project 
stopte dan ook niet 
na de go-live in 
september 2020. 

“De implementatie gebeurde stapsgewijs en gaat nog 
steeds door. We maken ons jaarplan en via regelma-
tige deelopleveringen wordt ons digitaal aanbod beter 
en completer.  “Zo heeft Natch ervoor gezorgd dat ook 
afroeporders via ons e-commerce platform doorkomen.” 
Afroeporders zijn een belangrijk onderdeel van veel 
klantencontracten bij Foylo. “Grote bedrijven plaatsen 
een groepsorder en hun vestigingen nemen dan periodiek 
af wat ze nodig hebben. Het feit dat industriële klanten 
of retailer dat bij Foylo via het digitaal platform kunnen 
doen, is een grote stap voorwaarts op vlak van klanten-
service.”

Ook de system-to-system connectie vergemakkelijkt 
het proces voor klanten. Door hun ERP-systeem met het 
e-commerce platform van Foylo te connecteren, kunnen 
bedrijven vanuit hun eigen ERP-software bestellen. 
Verder kunnen ze ook bestellinglijsten aanmaken en 
uploaden, eigen artikelcodes creëren en aankooppro- 
fielen beheren. Via deze profielen kunnen sommige 
medewerkers bij klanten enkel orders of winkelmandjes 
voorbereiden maar bijvoorbeeld niet doorbestellen. “Ook 
de scanningapp, waarmee klanten in hun eigen magazijn 
artikelen kunnen inscannen en meteen bestellen, blijkt 
een populaire tool”, vertelt Linsay.

De voordelen voor klanten gaan echter verder dan 
alleen gebruiksgemak. “Wie via ons platform bestelt, 
behalve voor afroeporders of vooraf gemaakte offertes, 
krijgt standaard 1% korting. Want uiteindelijk besparen 
klanten ons zo werk. Als ze hun orders per mail of 
telefoon doorgeven steken wij veel tijd in die in te geven 
in onze systemen. Dus kunnen we klanten daarvoor 
belonen.”

E-commerce ambassadeurs
Professionele klanten die jarenlang per e-mail of tele-
fonisch hun orders doorgeven krijg je soms moeilijker 
overtuigd het e-commerce platform te gebruiken. “Ik 
begrijp dat het soms minder voor de hand ligt om als 
klant de overstap te maken. Daarom moeten we zelf eerst 
ambassadeur van onze e-commerce worden. Het is pas 
als wij overtuigd zijn van de toegevoegde waarde dat 
klanten zullen meegaan in het verhaal. Daarom leiden 
we onze accountmanagers op over het platform, zodat zij 
onze klanten kunnen informeren en begeleiden.”

Ook marketing is een belangrijke ondersteuning voor 
het digitale project van Foylo. “Met marketing versprei- 
den we onze e-commerce boodschap, zowel breed als 
gericht. E-mailmarketing en social media spelen een  
belangrijke rol om bestaande en nieuwe klanten niet 
alleen te informeren, maar ook te overtuigen van de 
meerwaarde van onze digitale dienstverlening.” En om 
ook de rol van gepersonaliseerd advies te benadrukken.

“Het menselijke aspect blijft belangrijk bij Foylo. 
Klanten kunnen bestellen via e-commerce, maar voor het 
juiste advies kunnen ze altijd bij onze mensen terecht”, 
besluit Linsay. ■

M

Elke klant zijn eigen 
storefront met focus op 
customer experience 

 "E-mailmarket-
ing en social 
media spelen 
een belangrijke 
rol om klanten te 
overtuigen van 
de meerwaarde 
van onze digitale  
dienstverlening"
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“Onze interne accounting 
en reporting systemen 
waren dringend aan 

vernieuwing toe. Dankzij een unieke 
samenwerking met ESC en TriFi-
nance hebben we onze financiële 
processen de 21ste eeuw binnenge-
loodst.”

Fundamentele modernisering 
en digitalisering
Christof Hendrickx is Group Con-
troller bij Gimv. Hij heeft al wat jaren 
op de teller bij de investerings- 
maatschappij, maar toen hij in 2017 
werd aangesteld als Group Controller 
werd het hem al snel duidelijk dat de 
operationele finance systemen aan 
een grondige vernieuwing toe waren. 
“We botsten voortdurend tegen de 
limieten van onze toenmalige sys-
temen. We misten een multi-GAAP 
benadering, het boekhoudpakket 
vertrok vanuit de lokale Belgische 
boekhoudregels (Belgian GAAP) 
maar als beursgenoteerd bedrijf zijn 
we uiteraard verplicht om volgens de 
Europese IFRS normen te rappor- 
teren. Die IFRS-vertaling vroeg veel 
manuele berekeningen en tussen-
stappen. Een andere duidelijke illus-
tratie van de operationele uitdagin-
gen was de goedkeuringsflow van 
onze facturen”, aldus Christof. “Die 
verliep nog manueel via een goed-
keuringsstrookje dat de bevoegde 
persoon zelf ter goedkeuring moest 
ondertekenen. Het gevolg: een hele 
reeks van manuele handelingen en 
een gebrek aan overzicht over onze 
facturenflow.

Christofs grote opdracht was 
meteen duidelijk: een fundamentele 
modernisering en digitalisering 
van de finance processen en het 
daarbijhorende IT-systeem. “Al snel 
realiseerden we ons dat dit een in- 
grijpend proces zou zijn. Een reno-
vatie was onvoldoende, we hadden 
een nieuw fundament nodig. Boven-
dien moesten we aan alle stakehold-
ers de dagelijkse operaties blijven 
garanderen. Omwille van tijdsgebrek 

en het ontbreken van interne tech-
nische expertise om een dergelijk 
project te kunnen sturen hebben  
we besloten om in zee te gaan met 
TriFinance. Dit financiële con-
sultingbureau hielp ons in eerste 
instantie om de krijtlijnen van het 
nieuwe concept uit te tekenen. Maar 
dan moet uiteraard de praktische 
implementatie volgen. We besloten 
na een uitgebreide selectieproce-
dure drie partijen uit te nodigen en 
te evalueren in hoeverre een van 
hen ons kon helpen bij de uitrol van 
ons moderniseringsplan. Bij twee 
partijen stootten we al tijdens de 
voorbereidingsfase op enkele  
struikelblokken.”

Financiëel pakket Exact als 
verbindende factor
Alle heil zou dus moeten komen van 
de derde partij: ESC. Die stelde voor 
om te werken met Exact Globe, een 
van oorsprong puur boekhoudkun-
dig pakket. “De eerste meeting met 
de mensen van ESC 
was al meteen een 
openbaring. We 
schrokken ervan 
hoe snel ze mee 
waren met ons 
verhaal en hoe goed 
ze zich hadden 
voorbereid. En dat 
was ook nodig, want 
de uitdagingen 
waren niet gering. 
Het was niet alleen 
de bedoeling om de 
goedkeuringsflow van onze facturen 
te digitaliseren, we hadden ook 
nood aan een interface tussen ons 
bestaande ERP-systeem en het nieu-
we financiële pakket Exact Globe dat 
we in gebruik zouden nemen.

Superefficiënt in niet- 
efficiënt zijn
“Bij Gimv zijn we actief binnen vier 
platformen en dat cross country. De 
investeringsfocus van Connected 
Consumer is gericht op bedrijven  
actief in de consumentensector. 

De Europese investeringsmaatschappij Gimv is met een investeringsportefeuille van 1,1 miljard 

EUR een begrip in de zakenwereld. De portefeuille is geïnvesteerd in ongeveer 50 bedrijven die 

samen een omzet van 2,5 miljard EUR realiseren en 14.000 professionals tewerkstellen. Het 

hoofdkantoor is in Antwerpen, met daarnaast lokale kantoren in Parijs, Den Haag en München.

Health & Care tracht een antwoord te 
bieden op de grote uitdagingen van 
onze gezondheidszorg. Smart Indus-
tries focust niet enkel op bedrijven 
actief in de ICT sector, maar ook 
bedrijven die engineered products 
ontwikkelen en bedrijven met ad-
vanced manufacturing. Sustainable 
Cities tot slot focust op bedrijven die 
efficiënter gebruik maken van mid-
delen, activa en infrastructuur.

Binnen elk van die platformen gaan 
we op zoek naar ambitieuze en 
innovatieve bedrijven met een sterk 
groeipotentieel. We investeren niet 
enkel met kapitaal, maar ook met 
expertise. Die brengen onze invest-
ment professionals binnen bij de 
ondernemingen in kwestie. Daarbij 
focussen we vooral op uit de kluiten 
gewassen kmo’s met een kapitaalbe-
hoefte van 5 tot 50 miljoen EUR.”

“Op dit moment hebben we een goede 
50 bedrijven in onze investerings- 

portefeuille. Mijn 
team zorgt ervoor 
dat elke transactie 
tussen Gimv Groep 
en de portefeuil-
lebedrijven correct 
boekhoudkundig 
verwerkt wordt. 
Elke transactie 
wordt bijgehouden 
in een financiële 
‘private equity’ ERP. 
Met ESC hebben we 
een ‘rule based in-

terface’ gebouwd die deze transacties 
vertaalt naar een boekhoudkundige 
verwerking. Alleen al voor de ver- 
werking van de waarderingen 
hebben we tientallen rules in kaart 
gebracht. De portefeuillebedrijven 
worden immers elk kwartaal ge- 
waardeerd volgens een vastgelegde 
waarderingsmethodologie. Samen 
met mijn team vertalen we onder 
andere deze waarderingsschomme- 
lingen naar de verschillende lokale 
boekhoudregels (België, Nederland 
en Frankrijk) en de reporting IFRS 

Gedetailleerd concept 
en technische knowhow 
loodsen Gimv Finance 
21ste eeuw binnen

G I M V

O

"De eerste 
meeting met 
de mensen 
van ESC was 
al meteen 
een open-
baring."

▶

https://esc.be/modern-workplace/applicaties/boekhouding/exact-business-solutions/?utm_source=pdf&utm_medium=magazine&utm_campaign=dtm2021


DIGITAL TRANSFORMATION MATTERS MAGAZINE

18

regels. Het vertaalproces van de 
verschillende ‘nationale’ boekhoud-
data (de zogenaamde GAAP-cijfers) 
naar IFRS was vroeger een intensief 
manueel en ingewikkeld proces. 
Met de implementatie van Exact 
Globe en de custom interface kunnen 
we deze transacties onmiddellijk 
‘multi-GAAP’ verwerken wat een 
enorme efficiëntiewinst betekende. 
De opvolging van onze portefeuille 
gebeurt nu volledig in Antwerpen.

Met Exact Globe en Synergy 
hebben we daarnaast ook een 
uitgebreidere kostenanalytische 
boekhouding opgezet met flexi- 
bele rapporteringstool die ook  
onze consolidatiesoftware voedt. 
Zelfs ons extern Frans boekhoud-
kantoor werkt rechtstreeks in 
Exact Globe waardoor we altijd 
zicht hebben op de meest recente 
resultaten. Nu hebben we meer tijd 
om de resultaten te analyseren wat 
ten goede komt van de kwaliteit 
van onze rapportering. We waren 
vroeger eigenlijk wel superefficiënt 
in het niet-efficiënt zijn.” (lacht)

Switch van mensen en  
systemen
“Onze uitdaging was dus drieledig: 
de facturenflow digitaliseren, een 
modern boekhoudpakket intro-
duceren dat aan al onze vereisten 
voldoet, en een interface realiseren 
die alle portefeuilletransacties ver-
zamelt en naar de juiste bestemming 
afleidt voor verdere verwerking. 
TriFinance bracht al die uitdagin-
gen nauwgezet in kaart met een 
gedetailleerde roadmap. Dankzij dat 
uitgebreide concept werd het voor de 
mensen van ESC een stuk handiger 
om de perfecte technische invulling 
te voorzien.”

“Uiteraard was een van onze be- 
langrijkste fases de testperiode”, 
blikt Christof terug. “Die nam heel 

wat tijd in beslag omdat we alle 
testscenario’s van de rule-based 
interface grondig moesten testen. 
Alleen zo konden we zeker zijn dat 
we niets aan het toeval overlieten. En 
die aanpak heeft zeker zijn vrucht-
en afgeworpen. Want uiteindelijk 
behaalden we onze strakke deadline 
en slaagden we erin om het project 
binnen de vooropgestelde timing af 
te ronden.”

“Een hele prestatie. Zeker omdat 
we behalve de implementatie van 
onze systemen, ook de nodige tijd en 
energie moesten investeren in onze 
mensen. Ook zij moesten de switch 
maken naar het nieuwe systeem en 
de bijbehorende werkwijze. En die 
overgang was noodzakelijk voor 
de goede werking van ons nieu-
we systeem. Dit bracht uiteraard 
geregeld wel enkele discussiepunten 
naar boven maar uiteindelijk zijn 
we er als één team in geslaagd. En 
ook daar zit de goede voorbereiding 
door TriFinance en ESC voor veel 
tussen. Net door die gelaagde aanpak 
zagen onze mensen heel snel in dat 
de nieuwe manier van werken veel 
meer was dan een opsmukoperatie. 
Het was een must om de financiële 
kernprocessen van Gimv grondig te 
innoveren.”

“Ons oude systeem waarbij veel 
data en cijfermateriaal op een hoop 
terechtkwam, maakte plaats voor 
een veel duidelijkere en vooral ge-
structureerde flow die sneller wordt 
verwerkt volgens geijkte proces-
sen. En daar varen niet alleen onze 
mensen, maar ook alle stakeholders, 
wel bij.”

Maximale inleving door ESC
“De mensen van ESC hebben onze 
bedrijfsactiviteiten van bij het 
begin perfect aangevoeld. Verba-
zingwekkend hoe goed ze de link 
legden tussen hun IT-expertise en 

onze businessvereisten. En zelfs nu, 
tijdens onze regelmatige opvolgings-
sessies, verbaas ik me erover hoe snel 
de ESC-medewerkers de draad weer 
oppikken en altijd even goed in ons 
verhaal blijven zitten. Het is ook fijn 
om te zien hoe goed de teamleden 
onderling met elkaar communicer-
en.”

“We zijn er ons heel goed van be-
wust dat dit resultaat nooit mogelijk 
was geweest zonder de steun van 
TriFinance en ESC. En zo is de toe-
gevoegde waarde van een conceptue-
le partner die de implementatiepart-
ner de nodige input geeft, meteen 
duidelijk. Vaak beperken bedrijven 
zich tot de samenwerking met een 
technische partner die dan meer tijd 
nodig heeft bij de uitrol dan wanneer 
hij kan voortbouwen op het werk van 
een conceptuele partner. Bij Gimv 
twijfelen we alvast geen seconde aan 
het nut van dit gelegenheidstrium-
viraat.” (lacht) En de coronacrisis 
maakt de troeven van onze ver- 
nieuwde en digitale werkomgeving 
al meteen meer dan duidelijk. We 
stapten net op tijd de digitaliserings-
drempel van de 21ste eeuw over. ■

Foto: Christof 
Hendrickx

E-book: 5  
signalen dat je 
e-commerce 
aan verbetering 
toe is gekomen

Download:
bit.ly/ebook-natch

https://esc.be/modern-workplace/applicaties/boekhouding/exact-business-solutions/?utm_source=pdf&utm_medium=magazine&utm_campaign=dtm2021
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informatie zoals trainingsschema’s 
bekijken. Bovendien kunnen wij als 
federatie het parcours van elke indi-
viduele gymnast doorheen de jaren 
en langs verschillende clubs volgen.”

De Gymfed applicatie krijgt 
een grondige upgrade
Vandaag werkt ESC 
samen met Gymfed 
aan een upgrade. 
Volgens Cedric 
gaat het om meer 
dan een esthetisch 
project. Zo worden 
federatiebeheer 
en ledenbeheer nu 
overzichtelijk 
gesplitst. Als 
clubbeheerder kan 
je rollen toewijzen 
aan gebruikers, betalingen en trai- 
ningsschema’s opvolgen en wedstrij- 
den plannen. Federatiebeheerders 
hebben een overzicht van alle clubs, 
sportlocaties, facturatie, enzovoort. 
Zelfs verzekeringen en eventuele 

ongevallenverslagen voor alle leden 
worden in de applicatie beheerd.

“De huidige versie van onze ap-
plicatie was 10 jaar oud. Wat betreft 
gebruiksgemak en functionaliteiten 
was die dus niet meer geschikt voor 
de nieuwste toestellen. De ver-

schillende extra 
toepassingen die 
we door de jaren 
heen ontwikkelden, 
zullen we nu netjes 
integreren in de 
nieuwe app. Ook 
de zaken die we in 
het verleden niet 
realiseerden om-
wille van tijdgebrek 
of een tekort aan 
budget, krijgen 

er een plaats in. Dit gaat onder 
andere over de integratie van een 
emailplatform en online payment 
modules. Het platform connecteert 
zo met Mollie voor betalingen en 
MailChimp voor e-mails. Zowel de 

federatie als de clubs kunnen in de 
applicatie vlot hun organisatie be-
heren en hun leden bereiken. En ook 
individuele leden hebben zicht op 
trainingsschema’s en locaties.”

ESC en Gymfed kijken naar de 
toekomst
“ESC en Gymfed begonnen met 
de upgrade in 2017. Vandaag is de 
gebruikerskant bijna gefinaliseerd”, 
besluit Cedric Lenaers.

“Dat deel van het platform is 
zo goed als klaar en bevat momen-
teel ongeveer 85% van de huidige 
functionaliteiten, maar aangepast 
gestructureerd en dus veel ge-
bruiksvriendelijker. Daar gaan we op 
korte termijn mee testen. In maart 
of april 2022 willen we hele proces 
afronden. 

We hopen de samenwerking 
tussen ESC en Gymfed minstens nog 
10 jaar lang verder te zetten.” ■

Het succesverhaal  
van Gymfed
“Met 130.000 actieve 

leden, 20.000 vrijwilligers en 326 
clubs is Gymfed de op twee na groot-
ste sportfederatie van Vlaanderen”, 
begint IT-coördinator Cedric Lenaers 
het gesprek. “De inspanningen die 
de federatie de afgelopen 25 jaar 
leverde, brengen vandaag duidelijk 
iets op. De samenwerking tussen ESC 
en Gymfed is een belangrijke factor 
in dat succesverhaal.”

10 jaar samenwerking tussen 
ESC en Gymfed
“Onze samenwerking begon 10 jaar 
geleden al”, gaat Cedric verder. “ESC 
ondersteunt Gymfed op IT vlak in al-
les wat niet door onze eigen diensten 
kan gebeuren. We doen beroep op 
hen voor onze netwerk- en server-
infrastructuur maar ook voor de 

IT-dienstverlener ESC en Gymfed werken al meer dan 10 jaar 

samen. ESC geeft daarbij IT-ondersteuning aan het jaren-

lange werk van de Vlaamse gymnastiekfederatie om sportieve 

successen te realiseren. Centraal hierbij staat de op maat 

gemaakte applicatie die ESC voor de federatie bouwde. Deze 

toepassing ondergaat momenteel een grondige upgrade die 

de Vlaamse gymnasten, hun trainers en clubs in de toekomst 

nog beter zal ondersteunen bij het behalen van hun sportieve 

ambities.

ontwikkeling en het beheer van onze 
Gymfed applicatie.

In al die jaren is ESC een heel pro-
actieve partner gebleken, die begrijpt 
hoe wij werken en die flexibel omgaat 
met veranderingen die kunnen 
optreden in lange trajecten en grote 
projecten zoals de onze.”

ESC ontwikkelt applicatie  
voor Gymfed
De applicatie die ESC voor Gymfed 
ontwikkelde, is onmisbaar voor het 
beheer van de organisatie én dat van 
de honderden aangesloten clubs, 
benadrukt Cedric Lenaers.

“Dat gaat van het beheer van in- 
schrijvingen tot alles wat met on-
gevallen, verzekeringen en opleidin-
gen te maken heeft. De leden kunnen 
er onder andere clubgerelateerde 

D

G Y M F E D

Sportfederaties 
en -verenigingen 
mee op digitale 
transformatiegolf 

"Federaties, 
clubs en  
130.000 
leden, be-
heerd in 
één app."

https://esc.be/modern-workplace/e-business/development/?utm_source=pdf&utm_medium=magazine&utm_campaign=dtm2021
https://esc.be/modern-workplace/infrastructuur/?utm_source=pdf&utm_medium=magazine&utm_campaign=dtm2021
https://esc.be/modern-workplace/infrastructuur/?utm_source=pdf&utm_medium=magazine&utm_campaign=dtm2021
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Microsoft CRM en Business 
Central houden ons wendbaar

Klantgerichtheid van 
Merak zorgt voor een 
aparte invulling van 

hun ERP
Merak staat voor hyperveilige 
bewaring van zaken zoals papieren 
archieven of digitale documenten, 
laboratoriumstalen en softwaresleu-
tels. Zij gebruiken Microsoft CRM als 
sterk doorontwikkelde bedrijfs- 
software, met een eigen develop-
mentafdeling die ervoor zorgt dat ze 
altijd bijblijven. Kristina Dujardin, 
CFO van Merak, vertelt over hun 

een scanningafdeling was een grote 
mijlpaal voor hen.

Recent hebben ze hun know-how 
toegepast op een nieuw format: Box 
Storage, voor de opslag van diverse 
goederen (bv. de opslag van de stra- 
tegische voorraad mondmaskers van 
de overheid). Met Box@home richten 
ze zich daarmee trouwens óók op de 
B2C markt.

Business Central als wendbare 
ERP-oplossing
Merak werkte tot voor kort nog 
met een oude versie van Navision. 
Gevolg? Ze liepen nieuwe features 
mis en ondersteuning werd minder 
evident. De broodnodige upgrade 
naar Microsoft Dynamics 365  
Business Central werd uitgevoerd 
door ESC.

Het garanderen van de linken 
tussen de finance module in Dyna- 
mics 365 Business Central en Meraks 
bedrijfssoftware in Microsoft CRM, 
gecombineerd met het feit dat veilig-

M E R A K

Merak maakte onlangs de sprong van Navision naar de allernieuwste versie 

van Microsoft Dynamics 365 Business Central. Een grote sprong, die niet  

evident was maar nu al zijn vruchten afwerpt.

aparte aanpak: “Men heeft bij Merak 
vanuit het perspectief van de klant 
heel de bedrijfssoftware uitgebouwd 
in CRM. Zo kunnen we onze klanten 
hoge serviceniveaus aanbieden. Het 
is ook een beetje ons DNA om vanuit 
dat klantgerichte te denken.”

Het vroegere Navision en nu dan 
Business Central is op zich al een 
compleet ERP pakket. Bij Merak 
gebruiken ze dit voor het financiële 
luik van de business, de boekhou- 
ding. Uiteraard zijn hun bedrijfs-

heid een topprioriteit is, zorgde wel 
voor de nodige obstakels bij de mi-
gratie naar Business Central. Dankzij 
de open communicatie met ESC zijn 
ze er samen goed uitgeraakt.

Na dit uitdagend traject volgde 
er intern een zeer zachte landing 
vertelt Kristina: “Je hoort soms met 
de migratie naar een nieuw pakket 
‘vroeger was het allemaal beter’. 
Mocht niet iedereen mee zijn dan 
krijg je zulke verzuchtingen, maar 
dat is nu niet het geval. We konden 
genoeg verbeteringen in de balans 
gooien zodat die doorsloeg naar het 
positieve.”

Tijdswinst en kleinere fouten-
marge dankzij Business Central
Bij Merak proberen ze nu volop de 
nieuwe features uit van Business 
Central. Een sterkere inter-com-
pany module en het direct kunnen 
spreiden van de kosten bij een 
jaarlijkse aankoopfactuur zijn enkele 
nieuwigheden waarover ze bij Merak 
heel enthousiast zijn. Door zulke 

software in Microsoft CRM en de 
boekhouding in Business Central wel 
gelinkt.

Hun wendbaarheid maakt  
Merak futureproof
Bij Merak blijven ze de markt goed 
opvolgen en passen ze zich makke-
lijk aan nieuwe omstandigheden en 
technologieën aan:

Zowel in aanbod als in werk-
ing zijn ze sinds hun opstart gaan 
digitaliseren. Het opstarten van 
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automatisaties is er élke maand een 
grote tijdswinst en minder kans op 
fouten.

“Er zijn echt wel wat zaken die 
véél vlotter gaan. Ik denk dat ik  
binnen een paar maanden het 
maandelijks afsluitproces van de 
boekhouding grondig zal moeten 
herevalueren.”

Jaarlijkse updates zijn een must
“We gaan toch proberen jaarlijks een 
update te doen zodat we zo’n grote 
sprong zoals nu kunnen vermij- 
den. Dan hebben we ook de nieuwe 
features mee. Bovendien zitten de 
aanpassingen die specifiek voor ons 
werden ontwikkeld in een afge-
zonderde extensie en niet langer in 
maatwerkcode. Hierdoor zullen de 
updates in de toekomst nog vlotter 
verlopen.” ■

“Je hoort soms met de 
migratie naar een nieuw 
pakket ‘vroeger was het 
allemaal beter’ maar dat is 
nu niet het geval." 

https://esc.be/modern-workplace/applicaties/erp/microsoft-dynamics-365-business-central/?utm_source=pdf&utm_medium=magazine&utm_campaign=dtm2021
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Veranderende  
mobiliteitsbehoeften 
vergen flexibele  
cloudoplossingen 

“We zaten meteen op 
dezelfde golflengte met 
ESC. De mooie samen- 

werking die we opbouwden, is daar-
van het beste bewijs.”

V van verantwoordelijkheid
Michaël Leus maakte als IT-ver-
antwoordelijke van Valckenier de 
IT-migratie van dichtbij mee en blikt 
samen met marketing- en communi-
catieverantwoordelijke Femke Valck-
enier tevreden terug op het traject 
met ESC. “Onze vorige IT-partner 
was eigenlijk net iets te klein om 
onze groei verder te faciliteren”, be-
gint Michaël zijn verhaal. “Daarom 
gingen we op zoek naar een nieuwe 
IT-specialist met wie we de overstap 

ven we vlot met elkaar in contact. Zo 
garanderen we ook tijdens crisismo-
menten de betrokkenheid van onze 
mensen.”

De nieuwe Office 365-toepassingen 
gaven onze interne werking een boost 
en zorgden tegelijk voor een betere 
externe uitstraling.

Destiny: nieuwe bestemming 
voor telefonie
Een ander groot vraagstuk voor ESC 
was de modernisering van de telefonie 
bij Valckenier. “We waren niet tevre-
den over ons VoIP-systeem en wilden 
dus de stap zetten naar een nieuw 
geïntegreerd telefoniesysteem”, ver-
duidelijkt Michaël. “Ook die uitdaging 
bracht ESC tot een goed einde. En 
dan moest de grootste challenge nog 
komen (lacht).  Want begin 2020 na-
men we de vier garages van de Gentse 
Renault- en Dacia groep Mahy [IV2] 
over. Ook die moesten aangesloten 
worden op het Valckenier-netwerk. 
Een niet te onderschatten klus die ESC 

klaarde 
in amper 
drie we- 
ken tijd. 
Ook hier 
kwam 
weer de 
verant-
woor-
delijk-
heidszin 
van ESC 
boven-
drijven. 
Dankzij 
de vlotte 
werking 
van de 
verschil-
lende 
spe-

cialisten slaagden we erin om ruim 
45 computers te updaten naar Office 
365, plaatsten we 80 schermen, 
installeerden we een firewall en 
realiseerden we een netwerkupdate. 
Na die snelle ingrepen van ESC maken 
de vier vestigingen van Mahy in 
Lokeren, Ledeberg, Gent en Brugge nu 
volwaardig deel uit van onze Valck-
enier-familie.”

VA L C K E N I E R

Valckenier groeide in korte tijd uit tot een bekende naam in  

de Vlaamse autowereld. Als verdeler van Renault, Dacia, 

Opel, Peugeot, Citroën en DS telt de groep intussen al 11  

vestigingen van Brugge tot Zaventem en stelt ze 250 mede- 

werkers te werk. Een professionele IT-omgeving die een  

verdere professionalisering faciliteert was dan ook meer dan 

ooit aan de orde.

van ons on-premise serverssyteem 
naar een cloudomgeving konden 
realiseren.” Valckenier besloot om 
offertes op te vragen bij drie moge- 
lijke partners en voelde al heel 
snel een klik met ESC. “De V van 
Valckenier staat voor verantwoor-
delijkheid”, aldus Michaël. “En die 
verantwoordelijkheidszin kwam al 
meteen bovendrijven in onze eerste 
contacten. Bovendien volgde ESC ons 
helemaal in ons voornemen om over 
te schakelen naar een cloudomgeving 
voor al onze vestigingen. Zo zou een 
probleem in één vestiging niet langer 
al onze sites parten mogen spelen. 
ESC kon ook een perfect beeld schet-
sen van de kosten per gebruiker. Een 
wezenlijk verschil met de andere 

24/7 IT-support
De samenwerking tussen ESC en Val-
ckenier is een ongoing process. Het is 
de bedoeling om op termijn alle lokale 
servers weg te werken en om volledig 
over te schakelen op een cloudwer- 
king. De eerste stappen zijn gezet en 
de verdere uitrol is gestart. “Behalve 
die grotere uitdagingen onderste-
unt ESC ons ook in onze dagelijkse 
operationele werking. Daarbij merken 
we dat ook kleinere issues effectief 
door hen worden opgepikt. Ook 
Femke ondervond die proactieve 
houding al aan den lijve: “Het is soms 
iets langer zoeken naar een concrete 
oplossing, maar de mensen van ESC 
doen altijd wat ze beloven. Een heel 
groot contrast met de vaak omslach-
tige werkwijze van sommige andere 
bedrijven. Bij ESC word je niet van het 
kastje naar de muur gestuurd, maar 
krijg je concrete oplossingen binnen 
een redelijke termijn.”

“Voor mij zijn de ESC-mensen net 
brandweermannen”, vult Michaël 
aan. “Grote of kleine brand: ze blussen 
ze allemaal met evenveel passie 
en beroepsernst. En dat is een hele 
geruststelling. Zonder de permanente 
support van ESC zou mijn telefoon 
roodgloeiend staan. Nu zijn we ver-
zekerd van een vlotte follow-up. En 
dat 24/7, voor ons uiterst belangrijk 
aangezien onze showrooms ook op 
zaterdag open zijn. Duikt er op dat 
moment een technisch probleem op? 
Dan kunnen we ook dan rekenen op 
professionele begeleiding.”

ESC fungeert als een echt klank-
bord voor ons. Daarbij verliezen ze 
nooit het totaalplaatje uit het oog en 
kunnen wij op beide oren slapen.

Meer nood aan cyberveiligheid
Valckenier realiseerde de voorbije 
jaren een grote groei. Om die evolutie 
in goede banen te leiden, moet ook 
de IT-infrastructuur mee evolueren. 
Michaël: “Het aangename contact met 
onze ESC-contactpersonen draagt bij 
tot een evenwichtige toekomstvisie. 
Zo zitten we sowieso twee keer per 
jaar samen om de evolutie van ons IT-
netwerk te bespreken. Daarbij neemt 
ESC een proactieve houding aan en 

partijen die ons oplossingen via hun 
eigen lokale datacenter voorstelden. 
En die ons een minder concreet 
budgettair overzicht konden bieden.”

Migratie naar Office 365
ESC en Valckenier bogen zich al snel 
over een planning voor een vlotte 
migratie naar Microsoft 365 (het 
vroegere Office). “Een hele verade- 
ming voor onze medewerkers”, blikt 
Femke Valckenier terug. “De vele 
nieuwe toepassingen gaven onze in-
terne werking een boost en zorgden 
tegelijk voor een betere externe 
uitstraling.” Office 365 was net 
gelanceerd toen de coronacrisis in 
alle hevigheid losbarstte. “We mogen 
onszelf gelukkig prijzen dat de sa- 
menwerking met ESC zo vlot verliep 
en dat we net operationeel waren 
toen we door corona plots allemaal 
vanop afstand moesten werken. 
Dankzij onze cloudomgeving konden 
onze mensen zonder veel problemen 
thuiswerken. Onze centrale diensten 
bleven daardoor perfect functioner-
en. Via SharePoint hebben onze 
medewerkers toegang tot alle nodige 
documenten en dankzij Teams blij- 

W

vermijdt zo dat we van het rechte pad 
geraken. Op basis van die gesprekken 
zijn er ook al concrete wijzigingen 
doorgevoerd. Zo installeerden we op 
advies van ESC Total Email Protec-
tion. Een toepassing die onze e-mail-
veiligheid verhoogt. Geen overbodige 
luxe, want door onze snelle groei 
lopen we helaas ook meer in de kijker 
van mensen met slechte bedoelingen. 
Daarom is een zo performant en veilig 
mogelijke werkomgeving van uiterst 
groot belang.”

Met ESC als stabiele partner werkt 
Valckenier verder aan de professio- 
nalisering van haar IT-activiteiten. 
Daarin past ook de introductie van 
Microsoft Intune. Michaël: “Via deze 
superhandige tool wordt een nieuwe 
computer installeren veel eenvou-
diger. Van zodra je hem aansluit, 
installeert de pc zichzelf. Die operatie 
is al uitgevoerd bij de medewerkers in 
onze recent toegevoegde vestigingen. 
De volgende stap is om ook alle ove- 
rige pc-apparatuur met deze toepas- 
sing uit te rusten.”

Klankbord met een totaalvisie
Om de verdere evolutie van Valcke- 
nier te begeleiden, is een totaalvisie 
op IT een must. “ESC speelt die rol met 
verve”, aldus Michaël. “Deze ervaren 
mensen fungeren als een echt klank-
bord voor ons. Daarbij verliezen ze 
nooit het totaalplaatje uit het oog en 
kunnen we altijd op beide oren slapen. 
Want ESC verzekert altijd een goede 
follow-up, waardoor wij ons op andere 
zaken kunnen focussen.”

Femke: “De professionalisering 
van ons interne netwerk gaat zeker 
niet onopgemerkt voorbij. We krijgen 
vaak positieve reacties van nieu-
we medewerkers. Zij zijn onder de 
indruk van de veelheid aan tools die 
we ter beschikking hebben. Teams, 
SharePoint en OneDrive: we kunnen 
ons een werkleven zonder al lang niet 
meer voorstellen. En ook mijn taken 
als marketing- en communicatiever-
antwoordelijke verlopen efficiënter. 
Die vlottere werkwijze doet mij en 
mijn 249 collega’s elke dag opnieuw 
tijd en geld besparen. En dat is een 
meer dan fijne vaststelling." ■

"De vele nieu-
we toepas- 
singen gaven 
onze interne 
werking 
een boost 
en zorgden 
tegelijk voor 
een betere 
externe uit- 
straling." 

https://esc.be/modern-workplace/applicaties/collaboration/microsoft-365/?utm_source=pdf&utm_medium=magazine&utm_campaign=dtm2021
https://esc.be/modern-workplace/infrastructuur/?utm_source=pdf&utm_medium=magazine&utm_campaign=dtm2021
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Gat in de markt
Groep Weerwerk is 
gegroeid uit De Sleutel, een 

vzw binnen de gezondheidszorg die 
zich richt op drugsverslaving. “We 
merkten dat er voor mensen met een 
drugsverleden weinig arbeidskansen 
waren”, herinnert Joachim Maertens 
zich. Joachim trekt binnen Weer-
werk het IT-project. “Ze hadden vaak 
een gat in hun CV door druggebruik 
of opname en hun ervaringen op de 
werkvloer waren niet altijd positief. 
Dus creëerden we zelf de arbeids-
kansen voor hen, met wat toen een 
sociale werkplaats heette.”

Bedrijven verschillen meestal niet in hoe ze een CRM-sys-

teem gebruiken. Een sales- of marketingdepartment houdt zo 

klantenrelaties bij en volgt de reis van lead naar prospect tot 

klant. Het is, in essentie, een marketing- en salestool. Maar 

het kan ook anders. ESC transformeerde voor Groep Weer- 

werk het Microsoft 365 Customer Engagement CRM-systeem 

naar een tool voor persoonsregistratie en dossieropvolging. 

Zo wordt de software onmisbaar voor het opvolgen van hun 

cliënten. Want bij Weerwerk gaat het om mensen, niet pro-

ducten.

Ondertussen is de doelgroep van 
Groep Weerwerk een stuk breder. 
“Sommige van onze mensen kampen 
met verslaving, verbleven in de 
gevangenis of hebben een fysieke of 
mentale beperking. Of hebben om 
andere socio-culturele redenen een 
grote afstand tot de reguliere ar-
beidsmarkt. “Wat ze gemeen hebben 
is dat ze moeilijk in de privé-arbeids-
markt kunnen doorbreken.”

Reguliere arbeidsmarkt  
is het doel
Het hoofddoel van de bedrijven bin-
nen Groep Weerwerk is doorstroom 

G

BIJ ONS IS ELKE MEDEWERKER 
DIE VERTREKT EEN SUCCES

G R O E P  W E E R W E R K

naar de reguliere arbeidsmarkt. 
“Mensen die bij ons terechtkomen 
beginnen vaak op onze eigen 
werkvloer. Ze lopen een traject door 
waarna ze in een privébedrijf aan het 
werk kunnen, hoewel we ook mensen 
hebben die bij ons blijven werken. 
Elk bedrijf wil haar beste mede- 
werkers houden. Maar bij ons is elke 
medewerker die vertrekt een succes.” 
De focus van de eigen bedrijven ligt 
op groen- en renovatiediensten of 
tijdelijke handenarbeid dat moeilijk 
machinaal kan, zoals herverpakken 
van producten.

“Binnen onze groep hebben we 
een 300-tal medewerkers, verdeeld 
over de verschil-
lende bedrijven”, 
verklaart Joachim. 
“Weerwerk, Buurt 
& Co, Tot Uw Dienst 
en Weerkracht 
richten zich op 
maatwerk, lokale 
diensteconomie, 
professionele acti-
vering en coaching.”

Dat maakt een 
IT-project over de 
bedrijven heen lastig. “Vier bedrij- 
ven, drie sites. Allemaal met hun  
eigen, soms gespecialiseerde, soft-
ware en manier van werken. Vaak 
met bepaalde rapporteringsverplich- 
tingen naar de overheid. Dat is 
zeker lastig te combineren, maar we 
moesten wel.”

Specifieke noden, standaard 
softwarepakket
“Onze eerste nood was financieel,” 
zegt Joachim. “Onze verplichtingen 
aan de overheid kostten ons telkens 
veel tijd. Want elk bedrijf, soms zelfs 
elk departement, werkte met haar 
eigen software. Data transfer? Dat 

waren Excelletjes. E-mails. Papier.”

“Ook voor persoonsregistratie 
kwamen we in de problemen. Als 
iemand bij ons komt voor een in- 
takegesprek, dan wordt zijn werk- 
verleden geregistreerd, samen met 
de obstakels die hij in de arbeids-
markt ervaart. Daarna maken we een 
persoonlijk ontwikkelingstraject op. 
Daarvoor gebruikten we gespeciali-
seerde software, ‘Herman’. Toen daar 
de stekker werd uitgetrokken, stond 
het water ons aan de lippen.”

Expertise was bepalend
De juiste vervanger vinden bleek 
niet makkelijk. “We gingen niet op 

zoek naar het juiste 
pakket, wel naar 
de juiste imple-
mentator”, vertelt 
Joachim. “We 
hebben een tiental 
aanbieders bekek-
en, met een waaier 
aan pakketten. Een 
demo van Micro-
soft Dynamics 365 
Customer Engage-
ment door ESC trok 
ons over de streep. 

Deels omdat we na onze ervaring 
met Herman niet meer wilden werk-
en met software waarmee je automa-
tisch vastzat aan één implementator. 
En omdat ESC ervaring had in onze 
sector.” ESC werkte aan IT-projecten 
voor onder meer De Sleutel, Group 
Intro, Unia, Plan België en de Tabor 
Groep. Ook het Non-Profit Program-
ma van Microsoft is een doorslag-
gevende factor. “Via dat programma 
dalen de kosten voor een groep als de 
onze drastisch”, aldus Joachim.

Bij Groep Weerwerk vervangt 
Dynamics 365 CE dus gespeciali-
seerde software voor persoonsre- 

gistratie en persoonlijke ontwikke-
lingsprojecten. Dat betekent flink 
wat maatwerk, maar de flexibele 
Microsoft-software leent zich daar 
wel toe. “Het pakket moest kunnen 
omgaan met regionale rapporte- 
ringsverschillen tussen provincies 
en verschillende noden binnen de 
vier bedrijven. Maar toch uniform 
genoeg zijn om data-uitwisseling 
tussen departementen vlot te laten 
stromen.” En daar komt natuurlijk 
bij dat Groep Weerwerk Dynamics 
365 CE gebruikt voor iets waar het 
eigenlijk niet voor ontwikkeld is.

Een flexibel CE-pakket
Dynamics 365 CE volgt in essentie 
de buyer journey van je klanten. In 
het kort, je vindt er alle informatie 
over je klanten en prospecten. Groep 
Weerwerk gebruikt de software ech-
ter op een heel andere manier.

“Als iemand bij ons komt voor 
een intakegesprek registreren we 
alle details in CE. Persoonsgegevens, 
werkverleden, eventueel drug-of 
gevangenisverleden. Dan wordt 

“We gingen 
niet op zoek 
naar het 
juiste pakket, 
wel naar de 
juiste imple-
mentator." 

https://esc.be/modern-workplace/applicaties/crm/dynamics-365-sales-customer-engagement/?utm_source=pdf&utm_medium=magazine&utm_campaign=dtm2021
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een persoonlijk ontwikkelingsplan 
opgesteld. We verwijzen de persoon 
door naar een van onze bedrij- 
ven, met een takenpakket en een 
eventuele einddatum. Na het traject 
beëindigd is, volgt een doorverwij- 
zing naar de reguliere arbeidsmarkt, 
of een nieuw traject. Zo bouwen we 
bij onze cliënten langzaam positieve 
werkervaringen op, met steeds meer 
verantwoordelijkheid. Dat wordt 
allemaal geregistreerd in CE”, zegt 
Joachim.

“Verder ‘scoren’ we de groei van 

medewerkers en bepalen we hun 
positie op de arbeidsladder: reguliere 
economie, buurteconomie, IBO…” 
Ook beveiliging is belangrijk. “Het 
gaat telkens om gevoelige infor-
matie. Bepaalde werknemers hebben 
toegang tot bepaalde delen van de 
software, anderen niet. Onze mensen 
krijgen ook een peter of meter 
toegewezen. Elk van die features was 
maatwerk.”

Project werpt zijn vruchten af
Dat brengt ook een paar nadelen met 
zich mee. “Het duurt een tijdje voor 

onze medewerkers het in de vingers 
krijgen. En eventuele problemen zijn 
eigen aan het project, waardoor het 
uitleggen aan de helpdeskmede- 
werkers soms wat tijd vergt. Ook bij 
de jaarafsluiting stootten we nog op 
een paar problemen. We werken nu 
met ESC samen om die kinderziektes 
uit de software te krijgen. Ondanks 
de voordelen, is het nog geen afge- 
werkt traject.” Maar dat hoeft geen 
obstakel te zijn. Mensen begeleiden 
in nieuwe arbeidsomstandigheden is 
tenslotte hun specialiteit. ■

Bekijk in de Z-impact reportage hoe Orfit, koploper in de medical device sector, 

met behulp van Dynamics 365 Business Central, Microsoft CRM en Power Plat-

form een geautomatiseerd en gestroomlijnd productieproces realiseerde. Die 

investering in industrie 4.0 verstevigt Orfit’s positie op de wereldwijde markt.

KANAAL Z: ORFIT INVESTEERT 
IN INDUSTRIE 4.0: DYNAMICS 
365 EN POWER PLATFORM

Download:
bit.ly/orfit-kanaalz
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