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War for talent! 
Reeds in 1997 bedacht Steven Hankin van McKinsey & Company deze 

uitspraak. Momenteel beheerst de war for talent de strategische agenda van 

veel organisaties. Het verwijst naar een steeds concurrerender landschap voor 

het werven en behouden van getalenteerde werknemers. Laat ik even stilstaan 

bij de woorden war en talent. 

War (oorlog):
Oorlog is een gewapende strijd tussen volkeren of staten. Vanaf het begin is 

oorlog voeren al onderworpen geweest aan wetten en reglementen, al zijn 

die in de loop der tijd wel veranderd. Er is met name veel nagedacht over 

de rechtvaardiging van een oorlog. In het algemeen geldt, dat pas, als alle 

diplomatieke middelen zijn uitgeput, kan worden besloten tot de inzet van 

gewapende middelen. Helaas, alle internationale wetgeving ten spijt, worden 

dagelijks nog vele conflicten met wapens beslecht, zonder dat alle diplomatieke 

middelen uitputtend zijn benut.

Talent (begaafdheid):
Talent of begaafdheid is een bijzonder goed ontwikkelde eigenschap van een 

bepaald persoon. Het woord wordt gebruikt in verband met vele vermogens. 

Bij begaafdheid spelen de aangeboren eigenschappen een grote rol. Dit in 

tegenstelling tot vaardigheid, waarbij vooral ervaring en handigheid een rol 

speelt. Begaafdheid is gerelateerd aan intelligentie, maar om ze in praktijk te 

brengen is meer nodig. Begaafdheid moet worden ontwikkeld. Er moeten ook 

vaardigheden worden aangeleerd. 

Bovenstaande suggereert dat in de war for talent alle diplomatieke middelen 

reeds zijn uitgeput en dat we met zijn allen besloten hebben tot de inzet van 

gewapende middelen om de voor onze organisaties begaafde mensen te vinden, 

te binden en te boeien. Voor deze zogenoemde oorlogen hebben we geen 

wetten en reglementen met elkaar afgesproken. Iedere organisatie doet het op 

haar eigen manier. Dit zou zomaar kunnen leiden tot ellende. 

En toch voelt de war for talent niet als een oorlog. Ter voorkoming van ellende 

is er gelukkig de countervailing power vanuit onze talenten, lees werknemers. 

Organisaties worden nu meer dan ooit gedwongen zich te verdiepen in haar 

huidige en gewenste menskracht. Daarbij gaan ze steeds meer out of the box. 

Er is een dialoog met medewerkers op gang gekomen, die meer dan ooit gaat 

over over uitdaging, ontwikkeling, impact en perspectief. Denk hierbij eens aan 

de Maslow piramide. De op gang gekomen dialoog leidt tot vernieuwing van de 

organisatie en daarmee tot stappen voorwaarts!

Dit geldt ook voor Fagro. We leren veel van de huidige tijden, betrekken onze 

professionals bij het definiëren van hun werkgeluk en faciliteren dit zo goed 

mogelijk. Dit alles vanuit onze overtuiging dat het werkgeluk van onze mensen 

onze grootste succesfactor is. Zij staan namelijk iedere dag op om voor onze 

opdrachtgevers het beste uit zichzelf te halen. In deze Improve treft u daar een 

aantal mooie voorbeelden van aan.

Ik wens u veel leesplezier!

Luc Brouwers

Algemeen directeur

Voorw
oord

door Luc Brouw
ers
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Als één van Nederlands grootste supermarktketens moet je voortdurend innoveren om 
voorop te blijven lopen in de markt. De concurrentie is immers moordend. Bovendien 
kom je anno 2019 niet meer weg met alleen de laagste prijsgarantie. De juiste aandacht 
en onderscheidend vermogen voor klanten, winkels en leveranciers is een elementair 
onderdeel in de financiële bedrijfsprocessen van Jumbo Supermarkten in Veghel. 
Volgens Ronald Molenaar, manager business controlling, zijn geavanceerde data 
analyse, digitalisering en robotisering van processen de sleutelwoorden voor de 
toekomst.

Jumbo Supermarkten

“We zetten steeds meer in op 
digital finance”!
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Ronald Molenaar en zijn business controlling team zetten steeds 

meer in op digital finance. Binnen de afdeling Finance worden 

al actief RPA-toepassingen* geïmplementeerd in de processen. 

“Als supermarktketen willen wij de consumenten optimaal van 

dienst zijn, maar ook onze leveranciers. In de relatie met onze 

leveranciers zijn we continu op zoek naar verdere ontwikkeling 

en groei. Daarbij voelen we een grote verantwoordelijkheid voor 

onze relaties. Daar richten we onze processen op in.” Binnen 

de afdeling Commercial Controlling was Jumbo op zoek naar 

een ervaren professional die de juiste ondersteuning op inkoop 

controlling kon bieden.

Klik
Bart Breuer, vestigingsdirecteur van Fagro in Eindhoven 

pakte de opdracht van Ronald met veel enthousiasme op. 

“We waren binnen Jumbo op het gebied van finance actief. 

Binnen het controllingteam was Fagro nog niet bekend. Een 

geheel nieuwe ervaring. We hadden de juiste persoon op 

het juiste moment beschikbaar.” Die persoon was Janneke 

Horenga. Communicatief vaardig, maar nog niet ervaren op 

het gebied van controlling. De klik was er, dat bleek zeker 

zo belangrijk. Janneke pakte de zaken met lef op. “Het goed 

vastleggen van afspraken met leveranciers en het afwikkelen 

van deze contractuele afspraken behoren onder andere tot mijn 

dagelijkse werk. Ik beheer ook de facturatieflow en breng de 

financiële consequenties van afspraken en promotie budget 

in kaart.” De contracten per leverancier zijn vastgelegd in ons 

eigen inkoopsysteem. Jumbo factureert vanuit SAP. In het 

begin werd de informatie van het ene naar het andere systeem 

nog handmatig verplaatst. Ronald: “Dit proces is inmiddels 

volledig geautomatiseerd door onze robotsoftware ‘Robin’. Dit 

brengt veel tijdwinst.” Janneke geeft aan dat er binnen haar 

uitvoerende functie veel ruimte voor ontwikkeling is. “Ik kan 

door de verdergaande automatisering meer focus leggen op de 

inhoud en het aanbrengen van structuur.” 

Business partner
Jumbo is in 2018 doorgegaan met het aanbieden van een 

zogeheten Supplier Finance kredietfaciliteit. Deze faciliteit is 

bedoeld om leveranciers eerder te laten beschikken over de 

liquiditeit die zit opgesloten in openstaande vorderingen. Naast 

al een bestaand ‘supplier finance programma’ start Jumbo 

binnenkort met een ‘dynamic discounting programma’ voor 

kleine MKB leveranciers. Beide initiatieven hebben een positief 

“ Door taken binnen 
het team anders te 
verdelen, ontstaat de 
mogelijkheid om een 
starter aan het team 
toe te voegen.”

V.l.n.r. Ronald Molenaar, 

Janneke Horenga en  

Bart Breuer
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effect op het werkkapitaal van de leveranciers. Ronald: “Zo 

zorgen we ervoor dat leveranciers financieel gezond zijn én 

blijven. Zie het als een extra service.” Een mooie en uitdagende 

ontwikkeling binnen Jumbo, waar Janneke een bijdrage aan 

heeft geleverd.

Janneke geeft aan dat het succes in haar werk vooral zit in 

de wijze waarop je met alle bij het proces betrokken partijen 

omgaat. “Je moet niet bang zijn om mensen aan te spreken. 

Direct en persoonlijk contact werkt het beste. Je moet weten 

bij wie je voor wat moet zijn en de uitdaging niet uit de weg 

gaan.” Ronald bevestigt dit: “In dit werk moet je een ware 

business partner zijn. Je ben continu in contact, geeft sturing en 

corrigeert tijdig.” 

Juiste DNA
Zowel Ronald, Bart als Janneke kijken tevreden terug. Ronald: 

“Janneke heeft laten zien dat ze de uitdagingen aan kan. Haar 

enthousiasme is aanstekelijk. Ze beschikt over het juiste Jumbo-

DNA. Haar doortastende en zelfstandige houding maakte de 

samenwerking niet alleen prettig, maar ook succesvol. Ze is 

uitgegroeid tot een stabiele factor binnen het team!” Janneke 

had vanaf het begin een goed gevoel bij deze uitdagende klus: 

“Ik heb hier veel geleerd. Een bijzondere ervaring in een groot 

concern. Dat zal ik niet snel vergeten.” Bart tot slot: “We doen er 

alles aan om goede mensen te werven en te matchen. Daar heeft 

de opdrachtgever direct profijt van. Het is mooi zo een bijdrage 

te leveren aan belangrijke procesontwikkelingen in finance en 

control.” 

Over Jumbo Supermarkten
Samen ondernemen en winnen. Dat 
zit in het DNA van de medewerkers 
van Jumbo Supermarkten. Jumbo 
Supermarkten startte in 1921 in 
Veghel als groothandel in koloniale 
waren en groeide uit tot een van de 
grootste supermarkten van ons land. 
Klantgerichtheid is de rode draad in 
de manier van werken bij Jumbo. De 
unieke Jumbo formule, met de zeven 
zekerheden, is gebaseerd op de beste 
service en het grootste assortiment 
tegen de laagste prijs. Er werken 80.000 
mensen in 650 supermarkten,  
7 distributiecentra en 110 vestigingen van 
La Place. 

“ Je moet niet bang 
zijn om mensen aan 
te spreken. Direct en 
persoonlijk contact 
werkt het beste.”
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Fagro
FinTech Center
of Expertise van start
Technologie beheerst steeds meer het leven van de finance professional. Onder 
de verzamelnaam FinTech, een samensmelting van finance en technologie, heeft 
Fagro haar eigen financials intensief voorbereid op deze ontwikkelingen. Om onze 
klanten, business managers en consultants optimaal te ondersteunen hebben wij 
het Fagro FinTech Center of Expertise opgezet. Iedereen kan daar terecht met vragen. 
Volgens Peter Heesakkers, kartrekker van het FinTech Center of Expertise, is de FinTech 
ontwikkeling binnen Fagro snel gegaan: “Waar we tot medio vorig jaar nog spraken over 
onze FinTech ambities hebben we het nu over onze FinTech strategie.”
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Robotic Process Automation (RPA) is een relatief eenvoudige 
vorm van robotisering, waarbij softwarescripts (de robots) 
specifieke taken uit handen nemen en razendsnel uitvoeren. 
Zo is het mogelijk om menselijke handelingen na te bootsten, 
om vervolgens een significante efficiency slag  te realiseren . 

 improve  Relatiemagazine Fagro  7



Start
Volgens Peter zal de rol van de financial door de opkomst en 

snelle ontwikkelingen van diverse disruptieve technieken 

ingrijpend veranderen. “Ruim twee jaar geleden is er binnen 

Fagro een plan opgezet om onze eigen professionals voor te 

bereiden op de impact van deze technieken in ons dagelijks 

werk. In het begin lag de focus op de grote lijn, zonder al echt 

de nadruk op de praktijk te leggen. Vervolgens hebben wij 

samen met Zuyd Hogeschool een intern en praktijkgericht 

opleidingstraject ontwikkeld, waarin diverse technieken en 

ontwikkelingen worden behandeld. De aandacht in de FinTech-

opleiding gaat onder andere uit naar Process Mining, Robotic 

Process Automation (RPA) en Power BI.”

Veranderende rol
Peter vindt het fascinerend om te zien hoe snel de 

ontwikkelingen zijn gegaan en hoe de adoptie van deze 

technologieën steeds meer vorm krijgt in de praktijk bij de 

relaties. “Dat is eigenlijk niet heel vreemd, als je kijkt naar de 

mogelijkheden en de eisen die aan een toekomstbestendige 

Finance afdeling worden gesteld.” In plaats van administreren 

en registreren moet steeds meer vooruitgekeken worden. De 

finance afdeling krijgt steeds meer een adviserende rol. Finance 

dient dus meerwaarde toe te voegen in de dienstverlening 

aan haar business partners. Volgens Peter betekent dit, dat 

organisaties - naast het aantrekken van de juiste mensen - de 

niet waarde toevoegende activiteiten binnen een proces zoveel 

mogelijk moeten elimineren. “Denk hierbij aan het overnemen 

van grote hoeveelheden data over verschillende applicaties heen. 

Daarnaast moet er niet alleen meer naar de interne financiële 

data gekeken worden, maar moeten zowel de financiële als de 

niet financiële data aan elkaar worden gekoppeld en inzichtelijk 

worden gemaakt. Indien wenselijk en noodzakelijk wordt dit 

zelfs nog aangevuld met externe data.”

Belangrijke schakel
Om dit waar te kunnen maken, zullen toepassingen 

zoals Process Mining, RPA en Data Analytics een grote 

ondersteunende rol gaan bieden. Het beschikken over de juiste 

vaardigheden voor financials om met deze tools om te kunnen 

gaan, is volgens Peter essentieel. “Om onze klanten, business 

managers en consultants optimaal te ondersteunen, hebben we 

het Fagro FinTech Center of Expertise opgezet. Het Center of 

Expertise is een belangrijke schakel tussen het business team 

van Fagro, de leveranciers van FinTech toepassingen, onze 

relaties en onze consultants. We werken hierbij ook nauw samen 

met kennisinstituten. Het FinTech Center of Expertise denkt 

samen met de business manager en klant na over bijvoorbeeld 

een juiste aanpak en implementatie van deze toepassingen.” 

Een goed voorbeeld hiervan is de robotisering van de 

processen binnen Woningcorporatie De Woonplaats  

(zie pagina 16).

Proof of Value 
(POV) 

Pilot 

Ramp Up & 
Interim RPA 

ondersteuning 

Kennis 
overdracht & 
Workshops 

Fase A. Oriëntatie 

1 tot 2 dagen 

- Workshop 
- Oriëntatie 
- QuickScan 
- Proces selectie voor volgende fase 

Fase B. Proof of Value  
(PoV) 

Max 10 dagen 

- Procesanalyse  
- Documentatie en plan van aanpak 
- Ontwikkeling 
- Benchmark 
- Demo, evaluatie en ‘next steps’ 

Fase C. Pilot 

Afhankelijk van Scope 

- Advies licentie vormen 
- Proof of Value proces naar productie 
- Ondersteuning RPA roadmap 
- Automatiseren processen roadmap 
- Kennis deling 

Fase D. Ramp-up 

Afhankelijk van Scope 

- Ondersteuning opzetten Center of 
Expertise 

- Training Center of Expertise 
- Documentatie ‘lessons learned’ 
- Evaluatie en aanpassen Robots 

Fase E. Support / Ad-Hoc 

Afhankelijk van Scope 

- Ondersteuning op ad-hoc basis bij 
ontwikkeling RPA of kennisdeling 

RPA menukaart Fagro 
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Proof of Value
Dankzij een partnership met de RPA software leverancier 

UiPath is Fagro middels een ‘Proof of Value’ in staat 

om laagdrempelig de waarde en kracht van RPA binnen 

een organisatie aan te tonen. Voorafgaand aan deze fase 

kunnen diverse processen worden doorgelicht. Op basis van 

complexiteit en impact van een eventuele RPA oplossing wordt 

er samen met de klant een roadmap voor RPA opgesteld. “Het 

is een groot voordeel dat na een ‘Proof of Value’ een eventuele 

opschaling van RPA snel op te pakken is. Daarnaast is het 

Center of Expertise verantwoordelijk voor de kennisborging 

en de ontwikkeling van deze toepassingen binnen Fagro.” 

Opleiding
Op 7 mei is de tweede lichting financials met de FinTech 

opleiding gestart. Peter geeft aan dat het de bedoeling is 

om deze opleiding in het najaar ook open te stellen voor 

relaties. “Momenteel werken we aan de planning voor 

een opleidingssessie in het najaar. Daarnaast verzorgen 

wij vanuit het FinTech Center of Expertise regelmatig 

kennisbijeenkomsten bij klanten, hogescholen en universiteiten, 

waaronder Universiteit Maastricht en hogeschool Saxion. 

Naast het theoretisch kader laten we daarin vooral de praktijk 

zien. Deelnemers maken zo hands-on kennis met de diverse 

toepassingen, zoals bijvoorbeeld RPA.”

Wilt u weten wat FinTech voor uw organisatie 
kan betekenen? Neem dan contact op met Peter 
Heesakkers van het Fagro FinTech Center of Expertise 
via +31 (0)6 2112 8958 of p.heesakkers@fagro.nl.

Lars Tersluijsen
Professional Finance & Control bij Fagro & deelnemer FinTech opleiding:

“Er is grote vraag naar het automatiseren van processen”

“Bij Fagro staan ontwikkeling en vooruitgang centraal. Dat merkte ik direct tijdens mijn sollicitatie. 
Een enthousiaste business manager vertelde mij over het belang van automatisering van 
financiële processen én de optimalisatie daarvan. Hierdoor leg je de focus veel meer op de 
inhoud. Bovendien ben je in staat om betere kwaliteit te leveren! 

Al van jongs af aan zoek ik naar nieuwe ontwikkelingen die ons leven makkelijker en efficiënter 
maken. Mijn deelname aan de FinTech opleiding van Fagro was voor mij dan ook vanzelfsprekend. 
De opleiding is de basis voor het inrichten van geautomatiseerde en vereenvoudigde financiële 
processen. 

De opleiding bestaat uit drie onderdelen. Tijdens het onderdeel Process Mining heb ik geleerd 
hoe je met de tool Celonis tot procesoptimalisatie komt. In het tweede onderdeel stond het 
overzichtelijk maken van resultaten centraal. Dit kan tegenwoordig eenvoudig in Power-BI. 

Het programma geeft resultaten grafisch weer, waardoor je in één oogopslag tot inzichten komt. 
Veel financials werken met Excel, dat blijkt een arbeidsintensief en tijdrovend proces. 

Het derde onderdeel van de FinTech opleiding stond in het teken van procesautomatisering (RPA). 
Via de tool UiPath leerde ik repetitieve processen automatiseren. Hierdoor worden fouten tijdig 
ondervangen en verwerkt. Dankzij RPA tools als deze voeren robots de ‘saaie’ werkzaamheden snel 
en adequaat uit. Zo kan ik me als financial focussen op de complexere uitdagingen! 

Bij mijn huidige opdrachtgever komt de opgedane ervaring tijdens de FinTech opleiding goed van 
pas. Er is namelijk grote vraag naar het automatiseren van processen. Inmiddels zijn we gestart 
met het inrichten van een financial shared service center. Het is daarbij mijn verantwoordelijkheid 
om de processen inzichtelijk te maken, de robotisering voor te bereiden en processen zoveel 
mogelijk te standaardiseren.” 
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Als specialist in transportefficiëntie is het een uitdaging voorop te lopen op het gebied 
van de logistiek. Zeker als je onstuimig groeit, zoals Knapen Trailers B.V. in Deurne. Wilfried 
Holtackers, Group Controller, is van mening dat dit groeiproces ook op het gebied 
van finance voortdurend om verbeteringen vraagt. Een continu proces waarin de 
samenwerking met Fagro uitkomst biedt.

“ De administratie moet tot in 
het kleinste detail kloppen”

Knapen Trailers B.V.

Flinke groei
Fagro is geen onbekende voor Wilfried. Zelf werkte hij bij Fagro 

als interim professional en als business manager in Eindhoven. 

Inmiddels is hij ruim zes jaar actief als group controller bij 

Knapen Trailers. “Als financials zijn we altijd op zoek naar 

verdere procesoptimalisatie”, aldus Wilfried. “In de afgelopen 

jaren heeft onze onderneming een forse groei gekend. Zes jaar 

geleden waren we met tachtig tot honderd mensen, nu zijn het 

er ruim tweehonderd. In eerste aanleg merk je dat de focus 

gericht is op de verkoop en productie. Terecht, een topproduct 

afleveren staat centraal.” Om de groei vanuit Finance te kunnen 

ondersteunen, moet je echter ook de administratieve organisatie 

goed op orde hebben. “Willen we het overzicht behouden, dan 

moet de administratie tot in het kleinste detail kloppen. Alle 

mutaties moeten we kunnen analyseren en snappen. Dat is ons 

streven.”

Purchase to pay
Ook het purchase to pay proces vraagt om deze zorgvuldigheid. 

Van bestelling tot ontvangst. Van factuur tot betaling. Doel 
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V.l.n.r. Bart Breuer, 

Wilfried Holtackers en 

Maikel Titulaer

is het maken van de zogenaamde 3-way-match. Bestelling, 

ontvangst en inkoopfactuur moeten met elkaar overeenkomen. 

Dan wordt de factuur digitaal verwerkt en worden automatisch 

de juiste boekingen gemaakt. Meerdere foutkansen liggen 

echter op de loer. Zo komt het geleverde niet altijd overeen 

met het bestelde, wijken inkoopprijzen af van de factuur, 

etcetera. Met alle gevolgen van dien; onnodig uitzoekwerk 

voor de administratie en logistiek, en als zaken onduidelijk 

blijven de aanmaningen van de leverancier. Maikel Titulaer is 

via Fagro als Account Payable Specialist door Wilfried tijdelijk 

binnengehaald, om dit proces verder te optimaliseren en te 

automatiseren. Volgens Maikel zijn er binnen het purchase to 

pay proces altijd obstakels en verbeterpunten. “Per week komen 

er hier ruim zeshonderd facturen binnen. Automatisering 

biedt soelaas, maar daarvoor moet er grip zijn op het gehele 

proces. Dat vraagt veel van de inkopers, van logistiek, van de 

productie, maar ook van de leveranciers. De hele supply chain 

is betrokken.” Het kost nu nog best wel wat tijd om alles goed 

uit te zoeken. Regelmatig is Maikel dan ook op de werkvloer 

te vinden. “Je moet zicht hebben op wat er in de logistiek en 

productie gebeurt, zelf zien waar mogelijke knelpunten zitten. 

Wederzijds begrip creëren schept verbondenheid en brengt rust. 

Zo neem je iedereen mee in de optimalisatie.”

Tradities doorbreken
Volgens Maikel zit er achter iedere factuur een eigen verhaal 

en proces. “Wil je automatiseren, dan moet je standaardiseren. 

Dat maakt het voor alle betrokkenen vaak lastig. Het vraagt 

verandering, ook in houding en gedrag. Dat gaat best ver, je 

hebt daarnaast immers ook met wet- en regelgeving te maken. 

Bijvoorbeeld het btw-verhaal vraagt balanceerkunst.” Wilfried 

is tevreden over de vorderingen. Het aantal inkoopfacturen wat 

automatisch “matcht” stijgt en dat geeft aan dat de organisatie 

meer en meer grip krijgt op dit proces. “Inmiddels is ook het 

aantal aanmaningen geminimaliseerd. Een groot voordeel is 

dat Maikel ook de Duitse taal goed beheerst. In het contact met 

onze vele Duits sprekende leveranciers heeft dat tot veel begrip 

geleid, want ook bij hen moet er iets veranderen.” 

Leerzaam
Wilfried heeft bewust gekozen voor flexibiliteit. “Je weet hoe de 

ideale situatie er uit moet zien en weet dat er veel werk verzet 

moet worden. Als dit proces goed loopt, krijgen we ook inzicht 

wat het profiel moet zijn van de medewerker die we uiteindelijk 

aan willen trekken. Het is dan goed om tijd te kopen, door de 

functie flexibel in te vullen. Belangrijk is wel dat deze ‘tijdelijke’ 

mensen in onze cultuur passen.” Bart Breuer, vestigingsdirecteur 

kantoor Eindhoven, herkent deze behoefte. “We werken vanuit 

compacte regio’s, dichtbij de opdrachtgever. Onze consultants 

spreken de taal van de regio, dat werkt drempelverlagend.” 

Wilfried is tevreden. “Maikel heeft de opdracht met 

enthousiasme, lef en deskundigheid opgepakt. Dat heeft ons al 

heel ver gebracht.” Maikel neemt deze ervaring in zijn rugzak 

mee naar de toekomst: “Dit was een mooie uitdaging voor mij  

als startende finance consultant. Een leerzame tijd.”

Over Knapen Trailers B.V.
Knapen Trailers B.V. is al meer dan dertig 
jaar een innovatieve fabrikant van 
schuifvloertrailers. De onderneming is 
gevestigd in het Brabantse Deurne. Er 
werken ruim tweehonderd medewerkers. 
Knapen levert via een dealernetwerk in 
meer dan achtentwintig landen binnen 
en buiten Europa. De trailers die worden 
gebouwd, zijn gebaseerd op drie principes: 
total cost of ownership, eenvoud en 
veiligheid voor de chauffeur, en klant-
specifiek maatwerk.
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Eind 2017 is Fagro gestart met de geheel nieuwe business unit Supply 
Chain. Ruim een jaar later bestaat deze unit uit een team van maar 
liefst zeventien professionals! “Fagro Supply Chain blijkt te voldoen aan 
de enorme vraag in de markt naar deskundigheid en ervaring op het 
gebied van Supply Chain.”, aldus Jennifer Dijkstra, business line manager 
van deze succesvolle nieuwe business unit. “De komende jaren willen we 
onze activiteiten samen met nieuwe opdrachtgevers verder uitbouwen. 
Daarvoor blijven we op zoek naar nieuw talent.”

V.l.n.r. Pascalle Vaessen 

en Jennifer Dijkstra

“ We staan pas aan het begin 
van iets heel moois”

Fagro Supply Chain groeit
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In september 2017 begon het met een grondige 

marktverkenning. “Voor een goede positionering is het 

belangrijk om de behoeften in de markt goed te kennen. Dat 

is een belangrijk vertrekpunt gebleken voor de werving van de 

juiste consultants. Inmiddels hebben we een mooi team dat de 

uitdagingen bij onze opdrachtgevers professioneel en succesvol 

weet op te pakken.”

Nieuw talent
Jennifer geeft aan blijvend op zoek te zijn naar nieuw talent. 

“De belangstelling is groot. De meeste consultants hebben 

een afgeronde masteropleiding en interesse in het werken bij 

telkens weer nieuwe opdrachtgevers. Naast de schoolverlaters 

weten veel senior adviseurs ons te vinden. Zo ontstaat er een 

gezonde mix van ervaring en jong talent. Het team bestaat uit 

ondernemende professionals in het vak. Met durf en lef zetten 

de teamleden de veranderings- en de verbeteringsprocessen in 

gang of vervullen zij een interim Supply Chain functie. Daar 

zijn onze opdrachtgevers naar op zoek.”

Tweede businessmanager
De snelle groei heeft geleid tot de benoeming van een tweede 

businessmanager Supply Chain: Pascalle Vaessen. Pascalle is 

gestart als interim professional binnen Fagro Supply Chain. 

“Na mijn master Supply Chain Management aan de Tilburg 

University kon ik direct aan de slag bij Fagro. Ik heb een 

sterke interesse in het vak Supply Chain. Het is een breed en 

concreet vakgebied, kleine procesverbeteringen kunnen voor 

grote resultaten zorgen. Het geeft mij energie dat ik dit nu kan 

combineren met een commerciële rol. Fagro heeft het mogelijk 

gemaakt om mijn ambities te realiseren. In een korte periode 

heb ik al mooie stappen gezet.”

Leren van elkaar
Het succes van de business unit Supply Chain unit komt volgens 

Jennifer en Pascalle niet zomaar uit de lucht vallen. “Bij Fagro 

staat persoonlijk contact voorop. Met de klant, maar ook met de 

medewerkers. We organiseren regelmatig improvementsessies 

en businessmeetings voor onze professionals. Daar krijgen alle 

professionals de kans om nieuwe kennis en ervaringen met 

elkaar te delen en elkaar beter te leren kennen. In de dagelijkse 

praktijk kunnen ze zo gebruikmaken van elkaars expertise. 

Daar hebben onze opdrachtgevers veel profijt van.”

Logistiek
“We willen de verschillende specialismes binnen de unit 

verder uitbouwen”, aldus Jennifer Dijkstra. “Denk daarbij aan 

bijvoorbeeld APICS CPIM, Lean Six Sigma, Robotics Process 

Automation (RPA) en Power BI.” Ook gaat Fagro Supply Chain 

zich meer richten op de logistiek. In de regio’s Venlo, Eindhoven 

en Nijmegen is er veel vraag naar operationeel warehouse- en 

transportmanagement en third party logistics (3PL). “Daarvoor 

breiden we ons team uit met echte logistics engineers. We 

hebben uitdagingen genoeg! We staan pas aan het begin van iets 

heel moois.”

Noot: Alle Supply Chain activiteiten binnen DPA Group 
NV zijn per 1 mei j.l. geclusterd. Om deze reden gaat 
Fagro Supply Chain vanaf heden verder als DPA 
Supply Chain Zuid.

Wil je in contact komen met Supply Chain?

Jennifer.Dijkstra@dpa.nl; telefoon 0622794610

Pascalle.Vaessen@dpa.nl; telefoon 0651854895

Een Supply Chain profiel  
ziet er als volgt uit:

• APICS CPIM
•  Master Supply Chain Management of 

Operations & Logistics
•  HBO Technische Bedrijfskunde of 

International Business
• Junior/medior/senior-niveau
•  Specialisaties zoals Lean Six Sigma/

Business Intelligence/Data Analytics 
•  Competenties: analytisch en 

communicatief sterk 
•  Vaardigheden: gevorderde Excel skills/

vloeiend Engels

“ Bij Fagro staat 
persoonlijk contact 
voorop. Met de klant, 
maar ook met de 
medewerkers”

 improve  Relatiemagazine Fagro  13



ARLANXEO

ARLANXEO, multinational en producent in synthetisch rubber, komt voort uit een joint 
venture tussen LANXESS en Saudi Aramco. Sinds januari 2019 is de onderneming volledig 
eigendom van Saudi Aramco. Dit brengt een veranderingsproces met zich mee, dat 
aandacht vraagt van de afdeling Corporate Controlling. Een ontwikkeling die volop 
kansen biedt voor jong talent.

“ Vanuit een sterke 
basis richten we onze 
organisatie in”

V.l.n.r. Riccardo Ferreri, Tudor Dale, Antoine op den Drink, Céline Kapeczuk en Kenny Bachaus
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Over ARLANXEOO
ARLANXEO is een wereldwijd opererend 
bedrijf in de ontwikkeling en productie van 
synthetisch high-performance rubber. Het 
product vindt toepassing in de automotive 
industrie, de olie- en gasindustrie en 
constructiebedrijven. Er werken ruim 
3800 medewerkers verspreid over twintig 
productielocaties in negen landen. Het 
hoofdkantoor is gevestigd in Maastricht. 
In Nederland is er een productielocatie in 
Geleen. ARLANXEO is volledig eigendom 
van Saudi Aramco.

Kenny Bachaus, Corporate Controller, is een van die talenten. Hij 

was de eerste Fagro consultant bij ARLANXEO. Antoine op den 

Drink, directeur Fagro Maastricht, herinnert het zich nog goed: 

“Ik heb samen met Kenny veel projecten gedaan, waaronder bij 

ARLANXEO. Vanaf 2017 is hij er actief. In januari 2018 kreeg hij 

de kans om de overstap te maken van Fagro naar ARLANXEO. 

Het is mooi om te zien hoe hij zijn ervaring nu kan inzetten voor 

deze prachtige onderneming.” 

Sterke basis
In april 2016 sloegen het Duits chemieconcern ‘LANXESS’ 

en Saudi Aramco de handen ineen. Samen vormden ze een 

joint venture, genaamd ARLANXEO. Sinds januari 2019 is het 

bedrijf volledig in handen van Saudi Aramco. In de tussentijd 

bouwde ARLANXEO haar afdeling Corporate Controlling op. 

Kenny Bachaus is er vanaf het eerste uur bij betrokken: “Na de 

oprichting van de joint venture is LANXESS ondersteuning 

blijven bieden in de corporate controlling activiteiten. Dit gaf de 

mogelijkheid om vanuit een sterke basis de afdeling Corporate 

Controlling van ARLANXEO op te bouwen en de processen op 

de gewenste manier vorm te geven. Ik zag het team letterlijk en 

figuurlijk groeien!”

Uitdaging
Daarnaast is ARLANXEO momenteel bezig haar eigen IT 

landscape op te zetten. Een mooi voorbeeld daarvan is het 

implementeren van eigen SAP systemen. Voorheen werd er 

gebruik gemaakt van het IT landscape van LANXESS. Doordat 

het volledige IT landscape moet worden opgezet, is IT controlling 

een van de interessante en uitdagende taken binnen corporate 

controlling. Céline Kapeczuk, FAGRO-consultant, vervult 

momenteel de rol als IT controller. Ze heeft de mogelijkheid 

gekregen om IT controlling binnen ARLANXEO op bepaalde 

vlakken naar eigen inzicht vorm te geven. Dat is een succes 

gebleken. 

Mogelijkheden
Céline Kapeczuk is enthousiast over haar werk. “Mijn werk 

als IT-controller is een uitdagende klus in een internationaal 

speelveld. Na verloop van tijd heb ik meer verantwoordelijkheden 

gekregen. Ik vervul nu ook de rol van Legal Entity Controller.” 

Céline werkt veel samen met Riccardo Ferreri, Group Function 

Controller. Céline: “We wisselen elkaars ervaringen uit en leren 

zo van elkaar. Dat draagt bij aan de eenduidige werkwijze vanuit 

Corporate Controlling.” Céline levert haar informatie aan Tudor 

Dale, die de managementrapportages verzorgt.  Céline: “Het gaat 

daarbij vooral over het tijdig aanleveren van de juiste informatie. 

We werken heel plezierig samen, dat komt het hele proces ten 

goede.” De afdeling is nog volop in opbouw. Kenny Bachaus geeft 

aan dat ARLANXEO daarbij graag investeert in nieuwe vaste 

medewerkers. “Bij projecten zetten we graag interim professionals 

in, maar er is ook ruimte voor de inzet van trainees met het oog 

op een vaste aanstelling.” 

Voldaan gevoel
Kenny Bachaus kijkt tevreden terug op de samenwerking 

met Fagro: “Céline heeft de taken uitstekend opgepakt. Op 

basis van de input van de business en de wensen van het 

management, heeft ze de IT Controlling solide opgezet. Vanuit 

het oogpunt van Corporate Controlling functioneren we 

volledig onafhankelijk, maar we zijn er nog niet. We zullen 

altijd blijven zoeken naar verbeteringen van onze processen 

en waar nodig om afstemming met Saudi Aramco. Daar 

blijven we met z’n allen keihard aan werken.” Céline voelt 

zich goed bij ARLANXEO: “Ik heb zelfstandig verschillende 

topics op kunnen pakken in een heel interessante wereld. Mijn 

taken vragen telkens om afstemming met andere entiteiten 

of afdelingen binnen het bedrijf. Dat maakt iedere dag weer 

anders.”

Traineeship
ARLANXEO biedt universitair geschoold 
financieel talent een unieke kans om als 
trainee aan de slag te gaan. In anderhalf 
jaar tijd gaan de trainees aan de slag 
voor verschillende financiële afdelingen, 
entiteiten en business units binnen 
ARLANXEO. Ze doen internationaal ervaring 
op. Binnen de verschillende afdelingen 
leren ze de uiteenlopende aspecten van 
finance beter kennen. Zo ontwikkelen de 
trainees een brede ervaring in finance 
binnen ARLANXEO.
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V.l.n.r. Edwin Kruger, Evelien Schurink, Gerco de Wit, Selma de Cock, David van der Zwaag, 

Jordy van der Linden en Janine Dinkela-Erenga
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Als informatiemanager en teamleider Financiële Sturing is Ronald 
Geel verbonden aan De Woonplaats, een duurzame, innovatieve 
woningcorporatie. Tijdens een seminar van Fagro over de 
toekomst in finance hoorde hij over Robotic Process Automation 
(RPA) en de bijbehorende software UiPath. Zijn interesse was 
gewekt. Ronald Geel belde Gerco de Wit, Business Manager bij 
Fagro in Zwolle. Fagro deed hem ‘an offer he couldn’t refuse’.

De Woonplaats wil processen in de organisatie robotiseren. Het 

voordeel van RPA is dat het bedrijven in staat stelt hun processen 

verder te digitaliseren, zonder dat zij hun ict-systemen aan 

moeten passen. Softwarerobots nemen medewerkers eenvoudig, 

routinematig werk uit handen. Je bespaart er niet alleen kosten 

mee, maar vooral veel tijd en energie. Ronald Geel was direct 

enthousiast over RPA. Toch was hij ook terughoudend: “Met 

nieuwe software ben ik altijd voorzichtig. Vaak brengt dit in de 

ontdekfase frustraties met zich mee. Door gebrek aan kennis 

en ervaring gaat dan veel energie verloren en wordt weinig 

vooruitgang geboekt. Ik wilde graag goed starten met RPA en 

UiPath en zocht een ervaren partij die ons enthousiast kon 

houden. Fagro bood dat antwoord.” 

Bonus
Twee consultants, Jordy van der Linden en David van der Zwaag, 

gingen aan de slag bij De Woonplaats. David van der Zwaag: 

“Ik had net de opleiding RPA afgerond. Voor mij een mooie 

kans om dat wat ik geleerd had, bij een klant in de praktijk te 

brengen.” “Het had niet beter kunnen uitpakken”, zegt Ronald 

Geel tevreden. “In plaats van de gebruikelijke trial- and errorfase 

als je een nieuw programma implementeert, brachten de heren 

ervaring en een flinke dosis positieve energie!”

Bottom op
Allereerst bracht Fagro in kaart welke processen in aanmerking 

kwamen voor robotisering. De consultants werkten hierbij nauw 

samen met medewerkers van De Woonplaats. De organisatie 

startte ‘bottom up’ met de uitrol van RPA in de organisatie: een 

selecte groep medewerkers had de primeur. Evelien Schurink, 

voorzitter Verbeterteam bij De Woonplaats: “Met een kleine 

club medewerkers bekeken we waar we RPA in konden zetten. 

Met de bekwame ondersteuning van en begeleiding door Fagro 

is ons dit goed bevallen.”

Deurwaarder 
Een van de gerobotiseerde processen is de indiening 

van de stukken bij de deurwaarder over huurders met 

betaalachterstand. “Eerder was ik zeven tot tien minuten 

bezig per huurder. Nu een minuut!”, vertelt Selma de Cock, 

coördinator huurincasso bij De Woonplaats. “Dit levert dus 

een forse tijdswinst op, waardoor we andere klanten weer beter 

kunnen helpen.”

Geen uitpluiswerk
Bij eventuele problemen in het proces stopt de robot met de 

huidige transactie. “De kracht van deze oplossing is dat de robot 

precies aangeeft wáár het probleem zit. In het verleden moesten 

medewerkers van De Woonplaats bij fouten eerst uitpluizen 

waar het misgelopen was”, zegt Jordy van der Linden. Janine 

Dinkela-Erenga, medewerker AO & IC bij De Woonplaats, vult 

aan: “Je kunt je dus goed indenken dat we héél blij zijn met RPA 

en UiPath!”

“Omarm robotisering!”
Woningcorporatie De Woonplaats 

“ Het had niet beter 
kunnen uitpakken”
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Klant beter bediend
Zodra het proces goed liep, gaf het team een demonstratie 

aan het managementteam. Een presentatie aan de teamleiders 

volgde. RPA viel in de smaak. Het was echter niet de tijdswinst 

die het meest tot de verbeelding sprak. “De klant staat centraal 

bij ons. Met UiPath kunnen we onze klanten nóg beter 

bedienen”, vertelt Evelien Schurink. “Eerder moesten we bij 

een fout in het proces terug naar de klant. Nu hoeft dat niet 

meer, want de klant heeft op dat moment nog niks ontvangen. 

De klant krijgt dus direct de juiste informatie. De efficiency en 

tijdwinst is voor ons een mooie bijvangst.”

Draagvlak
Alvorens RPA verder uit te rollen en de processen goed te 

doorgronden, laat de organisatie haar medewerkers zien dat 

het werkt. “Ik heb de cursus UiPath gevolgd. Heel interessant! 

Op momenten dat ik vastloop, kan ik altijd Jordy of David 

bellen”, vertelt Janine Dinkela-Erenga tevreden. Edwin Kruger, 

medewerker informatiemanagement bij De Woonplaats vult 

aan: “Mensen moeten voelen dat ze er wat mee kunnen. En 

volgens mij is dat aardig gelukt. UiPath is zeker niet alleen voor 

ICT’ers. Juist degenen die er in de praktijk mee aan de slag gaan, 

hebben baat bij de cursus. Mocht er dan iets vastlopen, heb je 

voldoende kennis om het zelf op te lossen.” En als dat niet lukt? 

“Dan bellen we Fagro!” 

Mensenwerk
Fagro heeft maatwerk geleverd door David en Jordy flexibel 

in te zetten bij De Woonplaats. Hoe ze dat hebben ervaren? 

“Als een warm bad”, vertelt Jordy. David vult grijnzend 

aan: “Een groot voordeel is dat de organisatie duidelijke 

procesbeschrijvingen heeft.” De implementatie gaat stap voor 

stap. Ook bij de robotisering van andere processen blijft Fagro 

betrokken. “Het proces is nu volledig geautomatiseerd. De robot 

controleert alles. Wel worden dossiers handmatig aangevuld als 

check. Zo blijven medewerkers van De Woonplaats aan zet aan 

de input én output kant.” Natuurlijk is het mogelijk om naar een 

situatie te gaan waarbij een robot alles doet. Toch vindt Ronald 

Geel dit niet wenselijk: “Het duurt even voordat je als mens 

een robot volledig vertrouwt. Wij vinden het prettig om een 

menselijke check te behouden. Gelukkig is dit geen probleem 

tijdens het gehele proces. David en Jordy ondersteunen ons met 

veel aandacht.” Hoe De Woonplaats de toekomst van RPA ziet? 

Ronald Geel is enthousiast: “Robotisering is een ontwikkeling 

die je niet kunt tegenhouden, maar moet omarmen! Wij doen er 

ons voordeel mee, dat willen we graag met anderen delen.”

De Woonplaats: alle ruimte!
De Woonplaats is een woningcorporatie 
die betaalbare woningen aanbiedt in 
Twente, Enschede en de Achterhoek. 
De Woonplaats verhuurt woningen en 
garages. Ook doet de woningcorporatie 
aan projectontwikkeling, met name in 
de sociale sector. In deze sector ligt haar 
primaire taak. Met zo’n achttienduizend 
verhuureenheden mag De Woonplaats 
zich een middelgrote corporatie noemen. 
De Woonplaats zet in op innovatie en 
gaat voor duurzaam woongenot! Zo heeft 
De Woonplaats als eerste in Nederland 
een wooncomplex dat verwarmt wordt 
op waterstof. Ook betrekt zij bewoners 
al bij de ontwerpfase van dergelijke 
ontwikkelingen.
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Ronald Geel
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Bart Breuer, 
vestigingsdirecteur Eindhoven
Onlangs is Bart Breuer aangetreden als vestigingsdirecteur 

in Eindhoven. Hij volgt Peter Krebbekx op, die deze functie 

jaren heeft vervuld. Bart, geen onbekende binnen Fagro en 

al jaren actief als business manager, start enthousiast aan 

deze nieuwe uitdaging: “De stap van business manager naar 

vestigingsdirecteur geeft mij de kans om met frisse nieuwe 

ideeën aan de slag te gaan en zo mijn visie op het beleid van de 

organisatie te reflecteren. Ik heb er enorm veel zin in om samen 

met alle collega’s de mouwen op te stropen en er iets moois van 

te maken!”

Frank Minkenberg, 
vestigingsdirecteur Arnhem
Frank Minkenberg RA RC heeft Carin Pel opgevolgd als 

vestigingsdirecteur van Fagro Arnhem. Sinds 2014 werkt 

Frank voor Fagro, daarvoor werkte hij voor PwC en Rabobank 

Nederland. “Het is voor mij een bijzonder mooie uitdaging 

om het fundament dat afgelopen jaren is gelegd in Arnhem, 

samen met het business team en de professionals verder uit te 

bouwen. We bedienen een mooie regio met goede professionals 

en echt hele mooie bestaande en potentiële opdrachtgevers. Met 

mijn ervaringen, opgedaan binnen én buiten Fagro, ga ik mijn 

steentje bijdragen aan de kwalitatieve en kwantitatieve groei 

van vestiging Arnhem. Ik heb daar erg veel zin in!”

Rocco Panciera, 
vindt nieuwe uitdaging als business manager  
in Eindhoven
Onlangs maakte Rocco Panciera de sprong van consultant naar 

business manager. “Na meer dan vijf jaar dienst bij Fagro kwam 

deze functie als een mooie nieuwe uitdaging.  

M’n werkzaamheden variëren van werving en het behandelen 

van sollicitaties tot aan het organiseren van kennisevents. Ik vind 

het erg bijzonder om consultants te zien bloeien binnen Fagro, 

daar krijg ik energie van!”
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“Digitalisering & 21st century skills’ staan centraal tijdens de 

Dag van de Limburgse Financial op donderdag 26 september a.s. 

De Dag van de Limburgse Financial is inmiddels uitgegroeid tot 

een begrip. Om 12 uur wordt gestart met een lunch. Om 12.45 

uur trapt de plenaire spreker Jort Kelder af. Ook dit jaar worden 

er weer diverse interessante masterclasses verzorgd. Deelnemers 

zijn dit jaar voor het eerst in de gelegenheid drie masterclasses 

te volgen. Noteer de datum in uw agenda en volg het laatste 

nieuws op www.dagvandelimburgsefinancial.nl. 
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Save the date: 
donderdag 26 
september 2019

Arnhem
IJsselburcht 3

T: +31 (0)26 365 33 32

Eindhoven
F. van Riemsdijkweg 28

T: +31 (0)40 368 24 30

Maastricht-Airport
Amerikalaan 14

T: +31 (0)43 358 54 80

Zwolle
Stationsweg 2

T: +31 (0)26 365 33 32

E: info@fagro.nl • I: www.fagro.nl


