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Vliegende keep
op finance & control

12

Fagro bestaat 25 jaar! Een mijlpaal waar we trots op zijn. Zeker als we in
ogenschouw nemen dat de gemiddelde levensduur van organisaties sinds
1958 is gedaald van 61 jaar naar 18 jaar en deze dalende trend zet zich
voort in de VUCA-wereld waar we in leven. Ik ben van mening dat die
organisaties blijven bestaan die met een goede reputatie en voldoende
relevantie in de markt in staat zijn om gezonde resultaten halen. Een sterk
DNA, gericht op je klanten en op je medewerkers, is hierbij het kompas in
een wereld die snel verandert. Dit heeft Fagro in ieder geval altijd geholpen
en geeft ons vertrouwen voor de komende 25 jaar.
Hoe zal de wereld er over 25 jaar uitzien? Stel, je stapt net als Marty McFly
uit de film ‘Back to the future’ in een auto bij een gestoorde professor,
maar je stapt nu uit in het najaar van 2034. Wat tref je aan? Alle huizen
zijn smarthomes, auto’s kunnen vliegen, je kunt wonen op andere planeten.
Laptops en smartphones zijn inmiddels vervangen door een klein apparaat
dat je door middel van je brein aanstuurt. Het huishouden wordt gedaan
door robots. Boodschappen doen hoeft niet meer, want je print je eigen
voeding. Naast vervoeren is het mogelijk te teleporteren. Robots voetballen
beter dan mensen. Films zijn vaak fictie, maar ik durf niet te garanderen
dat geen van bovengenoemde ontwikkelingen uit gaan komen zoals
beschreven. We zullen het in 2034 gaan zien.
Laten we ons eerst maar eens richten op de kortere termijn. Ook deze
jaren zijn niet met zekerheid te voorspellen. Wat we wel weten, is dat na
het industriële tijdperk en het informatietijdperk, het digitale tijdperk
is aangebroken. Dit heeft grote gevolgen voor de manier waarop we
werken. De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en slimme
automatisering gaan snel en veel mensen zien hun werk veranderen. Ze
krijgen nieuwe type collega’s waarmee ze samen gaan werken: robots.
Kunstmatige intelligentie, drones, data analytics, internet of things
doen hun intrede. Organisaties hebben dan ook steeds meer behoefte
aan medewerkers die het werk kunnen doen dat niet geautomatiseerd
kan worden en/of die waarde kunnen toevoegen aan het gebruik van
deze slimme automatisering. Persoonskenmerken als nieuwsgierigheid,
eigenaarschap nemen, leiderschap en competenties als analytisch
vermogen, empathie en adaptief vermogen worden steeds belangrijker.
Dit geldt natuurlijk ook voor finance professionals. Daarnaast zullen zij
voldoende kennis moeten hebben van de fintech tooling op het gebied
van RPA, data mining en proces mining om met slimme automatisering
te kunnen (samen) werken. Gelukkig zijn er dus genoeg kansen in de
komende jaren voor de finance functie, en voor finance professionals die
zichzelf willen uitdagen en blijven ontwikkelen. Zo ook voor onze Fagro
professionals. Het doet me deugd te zien hoe zij zich inspannen voor onze
opdrachtgevers, voor hun eigen ontwikkeling en die van Fagro. In deze
Improve treft u daar een aantal mooie voorbeelden van aan.
Ik wens u veel leesplezier!

“Ik wil zo weinig mogelijk
klanten kennen”

Luc Brouwers
algemeen directeur Fagro

door Luc Brouwers
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“Om waarde te halen
uit een model moeten
definities glashelder zijn,
je datasets driedubbel
gevalideerd en de relatie
tussen alle onderdelen
onbetwist.”

Met zo’n 40 business units en enorm veel data was er een
wildgroei aan rapportagevormen ontstaan”, legt Lars Nillesen,
financieel directeur van detacheerder DPA, uit. “Iedereen
maakte eigen draaitabellen en sheets en niet iedereen gebruikte
dezelfde definities van onze KPI’s. Waar we naar zochten,
was een rapportagesysteem dat ons een beter inzicht zou
geven door meer structuur, meer samenhang en een grotere
betrouwbaarheid.”

Een extra dimensie

Daarvoor deed DPA een beroep op Fagro. Frank Minkenberg,
projectmanager bij Fagro: “Voor ons was het mooi om bij het
moederbedrijf te kunnen laten zien wat we in huis hebben.
Onze consultant Abdula Rassa was voor deze klus de juiste
man op de juiste plek.” Daar denkt Abdula zelf niet anders
over: “Voor mij gaf deze intercompany-opdracht een bijzondere
extra dimensie, omdat ik nu vanuit de moederorganisatie naar
mijn eigen werk kon kijken. Ik heb in totaal zo’n anderhalf
jaar bij DPA in huis gezeten en daar samen mogen werken aan
oplossingen op het snijvlak van finance en IT. Voor mij een
gedroomde klus eigenlijk.”

Betrouwbare informatie met een druk op de knop

“Eindelijk appels met
appels vergelijken”
Voor moederorganisatie DPA bouwde dochter Fagro rapportagetools in

Power BI. Daarmee heeft iedereen binnen DPA met een druk op de knop

actuele en betrouwbare stuur- en managementinformatie. Die oplossing
levert tijd op en vooral meer inzicht in het bedrijfsresultaat. De drie

hoofdrolspelers vertellen over het mooie proces van sparren, bouwen en
verbeteren dat aan de oplevering vooraf ging.
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Glasheldere definities

V.l.n.r.: Abdula Rassa (Consultant Fagro),
Frank Minkenberg (Vestigingsdirecteur/ projectmanager Fagro),
Lars Nillesen (Financieel directeur DPA).

“Ik ben vooral met Lars gedoken in wat de essentie van de
bedrijfsvoering is, om daar de logica van uit te schrijven
als basis voor de modellen”, legt Abdula uit. Lars vult aan:
“Eigenlijk hebben we een makkelijk bedrijfsmodel. We hebben
uren, tarieven en mensen. Toch kom je vraagstukken tegen als je
alle drivers van onze P&L en de samenhang daartussen scherp
wilt definiëren. Om vergelijkingen te maken en prognoses te
doen, scheelt het bijvoorbeeld nogal als een maand het ene jaar
22 en het andere jaar 19 werkdagen telt.” Abdula: “Om waarde te
halen uit een model moeten definities glashelder zijn, je datasets
driedubbel gevalideerd en de relatie tussen alle onderdelen
onbetwist.”
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Vertaalslag naar sturing

Lars: “We konden na deze exercitie eindelijk appels met
appels vergelijken. Vervolgens was het de kunst om op basis
van die modellen rapportagevormen te bouwen.” Dat heeft
Abdula gedaan in Power BI. Daarbij zorgde hij ervoor dat
de rapportagetechniek naadloos aansloot bij de AFASimplementatie, die DPA tegelijkertijd doorvoerde. Abdula:
“De winst is dat de hele organisatie nu werkt vanuit dezelfde
informatie, zonder ruis. En dat de samenhang tussen alles
wat het bedrijfsresultaat bepaalt nu eenduidig is vastgelegd
in een model. Daarmee zijn cijfers beter te duiden én beter te
voorspellen. DPA heeft nu niet alleen actuele en eenduidige
informatie met een druk op de knop, maar kan ook meteen de
vertaalslag maken naar operationele en financiële sturing.”

Altijd de waarheid op tafel

“Onze unitdirecteuren, onze controllers, de Raad van Bestuur,
de Raad van Commissarissen: we kunnen ze allemaal op elk
moment bedienen met een dashboard van de bedrijfsvoering”,
meent Lars. “Abdula heeft ervoor gezorgd dat rapporteren ons
eindeloos veel minder tijd kost en dat rapporten ons veel meer
inzicht geven dan voorheen. In trendlijnen zien we nu veel
eerder waar we aandacht aan moeten geven. Klantrapportages
geven in één oogopslag een beeld van onze business. En we
kunnen scherper voorspellen wat er volgende maand en volgend
jaar gebeurt. Er is ook geen discussie meer over cijfers en
resultaten: we kunnen nu altijd de waarheid op tafel leggen en
daarmee ons beleid bepalen.”

Schoolvoorbeeld van rapportagecyclus

Net als Lars kijkt Abdula tevreden terug op zijn tijd bij DPA.
“Of het een lastig traject was? Vooral leuk, zou ik zeggen! Ik
werd hier echt uitgedaagd om het uiterste te halen uit mijn
kennis van bedrijfsprocessen en mijn liefde voor IT-oplossingen.
Samen hebben we een schoolvoorbeeld ontworpen van een
rapportagecyclus die op dagelijkse basis zijn waarde bewijst.”
Daar is Lars het volmondig mee eens: “Door dit systeem weten
we als bedrijf beter wat we moeten doen én hebben we daar
meer tijd voor. Het systeem is ook zo opgeleverd dat we zelf
aanpassingen kunnen doen. Gelukkig zien we Abdula nog op
onze terugkomdagen, waarbij we met voortschrijdend inzicht
bekijken hoe we aan de slag kunnen met verdere verbeteringen
en uitbreidingen.”

In de eerste plaats procesdenker

“Abdula is echt een vaandeldrager voor het toevoegen van
waarde met zo’n rapportagesysteem”, concludeert Frank. “Hij
neemt op dit terrein ook weer nieuwe kennis en ervaring
mee, die we binnen Fagro uitgebreid delen en zo kunnen
inzetten bij andere opdrachtgevers. De behoefte aan een
scherper, actueler en betrouwbaarder inzicht speelt bij veel
organisaties. Met deze opdracht hebben we laten zien dat juist
een financieel consultant met IT-kennis zo’n klus kan klaren.
Onze consultants zijn in de eerste plaats procesdenkers die de
dynamiek van een organisatie goed begrijpen. En in de tweede
plaats hebben ze genoeg kennis om dat begrip om te zetten in
IT-tools die de beste stuur- en managementinformatie bieden. In
zulke opdrachten zetten we graag onze tanden!”

Uitnodiging bijeenkomst

Tech Next in Finance (4PE)
Maandagmiddag
25 november
te Eindhoven

Fagro heeft de krachten gebundeld met de VRC, TIAS en
Maastricht University. Samen organiseren wij het event ‘Tech
Next in Finance’. Technologie heeft een grote impact op de
maatschappij en het dagelijkse werk van de financial.
Tijdens dit evenement geven we een doorkijkje naar de wereld
van de financial in de toekomst. Met hoogwaardige keynote
sprekers, zoals Roger Dassen en Martijn Aslander en een
interactief debat onder leiding van dagvoorzitter Michael
Corbey. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 25
november 2019 van 13:30 tot 21:00 uur op de High Tech Campus
in Eindhoven.

Programma

“Door dit rapportagesysteem weten we
als bedrijf beter wat we moeten doen én
hebben we daar meer tijd voor.”

Frank Minkenberg

Lars Nillesen en Abdula Rassa

13.30 Inloop
14.00 Start event
14.15	Introductie van de vier sprekers/debaters:
• Wetenschap & Opleiding: Harold Hassink (Maastricht University)
• Organisatie Ontwikkeling & Arbeidsmarkt: Marc Jansen (Rabobank)
• Technologische ontwikkeling: Martijn Zoet (EDM-Competence Centre)
• CFO: Frank Geelen (Deloitte)
15.15 	Onder leiding van dagvoorzitter Michael Corbey (TIAS School for Business and Society)
gaan de sprekers vanuit hun eigen visie met elkaar en de aanwezigen het debat aan
over de impact van technologie op het werk van de financial.
16.15
Pauze
16.45 Roger Dassen, CFO ASML
17.30 Martijn Aslander, stand-up filosoof
18.15
Wrap-up van dagvoorzitter Michael Corbey
18.30 Start diner en netwerken

De kosten voor deze middag en avond bedragen € 150 p.p. excl. BTW (inclusief diner).
Deze bijeenkomst is goed voor 4 PE-punten.
Kijk voor meer informatie op www.fagro.nl/kennisevents
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“Ik was er nog niet geweest”, zegt Kasper van Dijk (28) als
hij even later weer terug op kantoor is. “De rondleiding voor
nieuwe medewerkers is altijd in de eerste week van de maand.
Dan moet ik altijd de maandrapportage maken. Dat is altijd een
flinke klus met een scherpe deadline. Dus die gaat voor.”
Kasper is de enige interim medewerker op de afdeling
finance & control van MCB. Half februari begon hij als
controller ter vervanging van een zwangere collega. Toen zijn
eerste periode er in juni op zat, ging een andere collega met
zwangerschapsverlof zodat zijn contract werd verlengd. In de
praktijk betekent het vooral dat Kasper er meer taken heeft
bijgekregen.

Krappe arbeidsmarkt

“Normaal nemen we alleen interimmers als we specifieke
kennis nodig hebben die we niet zelf in huis hebben”, zegt
group controller Ronald van der Harg. “Of het moet zoals bij
Kasper het geval is om tijdelijke vervanging gaan. Dan kunnen
we mensen inhuren. Zelf iemand werven voor een tijdelijke
aanstelling is geen optie gezien de huidige arbeidsmarkt”, weet
van der Harg. “Bovendien is de functie te belangrijk binnen
mijn team om zo’n lange tijd vacant te houden.”

Teamfoto met rechts de drie geïnterviewden,

Fagro-consultant Kasper van Dijk als een
vis in het water bij metaalgroothandel MCB

v.r.n.l.: Ronald van der Harg (Group Controller
MCB), Kasper van Dijk (Consultant Fagro) en
Rocco Panciera (Business Manager Fagro).

De laatste keer dat er iemand van Fagro bij MCB werkte is
lang geleden. Van der Harg: “We werkten eerder met andere
leveranciers, maar ik was na een bezoek aan een seminar
van Fagro nieuwsgierig geworden naar Fagro. We hadden
twee leveranciers uitgenodigd, maar de kandidaat die Fagro
voorstelde was gewoon de beste. Dat vond ik niet alleen, de
collega’s die bij het selectieproces waren betrokken dachten er
net zo over.”

De ‘staalboer uit Valkenswaard’

Vliegende keep
op finance & control
De jonge Fagro professional Kasper van Dijk werkt nu zo’n zes

maanden bij metaaldistributeur MCB in Valkenswaard. Met zijn

Brabantse tongval en open mind past hij perfect hij het finance
& control team van MCB.
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“Ik kende MCB alleen van naam”, zegt Kasper. “Ik kom uit
Bergeijk, niet ver van Valkenswaard. MCB is de ‘staalboer’, wordt
daar gezegd. Ik had alleen geen idee dat het bedrijf zo groot was.”

In het enorme magazijn achter het hoofdkantoor worden de
buizen van roestvast staal, aluminium, koper en andere metalen
zorgvuldig uit de rekken gepikt en op de aanhangwagens
gelegd. Tot de vrachtwagens zijn volgeladen met complete
orders. Zo gaat het elke werkdag in Valkenswaard. Dagelijks
rijden de 72 vrachtwagens van MCB door de Benelux en
Duitsland om het metaal bij klanten af te leveren.
De mannen in de blauwe outfits die de grote kranen bedienen
laten zich niet afleiden door het groepje financials dat
voorbijloopt. Duidelijk herkenbaar in hun opzichtige gele en
groene hesjes, zodat de vorkheftruckchauffeurs hen niet over
het hoofd zien. Routineus passeren de chauffeurs de mannen.
De vrachtwagens moeten geladen worden.

Voordat hij bij MCB aan de slag ging, had Kasper zes eerdere
klussen gedaan, onder andere bij ABN Amro en Bakker Bart.
“Bij elke opdracht neem je de ervaring van de vorige mee. Zo
maak je steeds een stapje. Tussendoor kun je opleidingen volgen
die passen bij het pad dat je kiest. Dat vind ik het fijne van
interim opdrachten: je blijft jezelf ontwikkelen.”
In het begin moest hij even flink aanpoten. “Ik was
verantwoordelijk voor het draaien van verschillende
rapportages. Natuurlijk heeft de persoon die ik verving
me ingewerkt, maar als het er dan echt om gaat is het even
spannend. Dan maak je wel wat langere dagen.”
“Natuurlijk helpt het team dan”, vult Van der Harg aan. “We
laten iemand niet zwemmen. Ons team zit ook zo in elkaar dat
meerdere mensen verschillende taken aan kunnen. Iedereen
heeft altijd een back-up hier.”
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Digitalisering en E-commerce

Software robots

Digitalisering is daarom ook belangrijk thema binnen finance &
control. Van der Harg: “Wij denken op dit moment na over hoe
finance er in 2025 uit zou moeten zien en digitalisering zal daar
een belangrijke rol in spelen.”

Onlangs hebben consultants van Fagro bij MCB een presentatie
gehouden over RPA. “Zeer interessant”, zegt Van der Harg. “Wij
gaan onderzoeken of er processen zijn die zich hiervoor lenen
en wat de business case daarvoor is.”

Inmiddels heeft Kasper er verschillende taken bijgekregen. “We
vragen ook nadrukkelijk feedback”, zegt Van der Harg. “Wat
zie je? Wat zou je willen verbeteren? Voor ons is het ook goed
dat iemand van buiten naar onze tools en werkwijze kijkt. De
metaalbranche is vrij traditioneel, maar MCB loopt voorop in
digitalisering in onze branche en wij willen niet stilstaan. MCB
was een van de eersten die aan de slag ging met een webshop en
een EDI koppeling met leveranciers en klanten.”

Rocco Panciera, business manager bij Fagro, vult aan.
“Fagro levert naast finance & control professionals ook
fintechoplossingen, waaronder RPA. RPA staat voor robotic
proces automation. Deze software is in staat repetitieve
werkzaamheden van medewerkers over te nemen. Eigenlijk is
het een software robot die leert processen uit te voeren zonder
dat hiervoor ingewikkelde IT-skills voor nodig zijn. Interessant
voor een finance-afdeling, maar ook voor HR of sales.”

Kasper hoort zijn chef belangstellend aan. Ondertussen werpt
hij een blik op zijn horloge. Het is vrijdagmiddag een uur of vier,
maar hij moet nog wat rapporten afronden. Hoogste tijd om
weer aan het werk te gaan.
V.l.n.r.: Ronald van der Harg (Group Controller MCB), Kasper van Dijk
(Consultant Fagro) en Rocco Panciera (Business Manager Fagro).

Een stukje historie

MCB levert al ruim
75 jaar metaal

Group controller Ronald van der Harg:

“De kandidaat die Fagro
voorstelde was gewoon
de beste. Dat vonden de
collega’s ook die bij het
selectieproces waren
betrokken.”
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MCB is de grootste metaalgroothandel
van Nederland. Het bedrijf levert al
meer dan 75 jaar metaal. Vanuit het
hoofdkantoor in Valkenswaard worden
werkmaatschappijen in Nederland,
België, Frankrijk en Duitsland
aangestuurd. De werkmaatschappijen
zijn actief als groothandel en service
center in metalen, waaronder
staal, roestvast staal, aluminium,
koper en messing. De klanten van
MCB bewerken het metaal tot
eindproducten. Dagelijks wordt er ruim
1.500 ton aan metaal naar klanten
gebracht. Bij MCB, goed voor een
omzet van 750 miljoen euro, werken
ruim 900 mensen.

Fagro is in 1994 opgericht in Geleen waar we met een kleine
club financials onder leiding van Nick Grootjans zijn begonnen.
Deze club groeide snel en trok daarmee de aandacht van het
in Parijs beursgenoteerde Altran Technologies, waarna een
overname in 2000 een feit was.

1994 Oprichting door Nick Grootjans kantoor Geleen

Na 10 jaar onderdeel van Altran te zijn geweest is Fagro in 2010
weer zelfstandig verder gegaan na een management buy out
door het toen zittend management.Sinds september 2014 is
Fagro een zelfstandige business unit van DPA Group N.V.

2005 100ste medewerker in dienst

Met ruim 225 collega’s in vaste dienst en vestigingen in
Arnhem, Eindhoven, Maastricht en Zwolle is Fagro door
de jaren heen uitgegroeid tot een van de grootste interim
organisaties in Zuid- en Oost-Nederland. We werken voor vele
opdrachtgevers door heel het land in zowel de profit- als de
non-profit sector. We hebben een mooie historie opgebouwd en
duizenden projecten uitgevoerd.
Eén ding is in de afgelopen 25 jaar niet verandert: al sinds
het allereerste begin doen we er alles aan om onze slogan
‘Improving your Performance’ waar te maken! En daarmee
zullen we nooit stoppen!

2000 Verhuizing kantoor Geleen naar Maastricht-Airport
2000 Overname door Altran
2000 Oprichting Fagro Academy

2004 Fagro viert 10 jarig bestaan
2006 Aanstelling Jos Paffen als Algemeen Directeur
2001 Opening kantoor Eindhoven
2007 Opening Kantoor Arnhem
2008 150ste medewerker in dienst
2009 Fagro viert 15 jarig bestaan
2010 Management Buy Out
2014 Overname door DPA Group N.V.
2014 200ste medewerker
2017 Opening Kantoor Zwolle
2017 Aanstelling Luc Brouwers als Algemeen Directeur
2018 Oprichting FinTech Centre of Expertise
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Fagro matchte ADJ Group met de juiste credit controller

“Ik wil zo weinig mogelijk
klanten kennen”
De Burj Khalifa en de Eiffeltoren, het Songfestival in Kiev en concerten van

Beyoncé en Justin Bieber: het zijn bijzondere plekken en momenten waarvoor
ADJ Group vanuit Los Angeles, Mexico en Kerkrade wereldwijd licht, geluid en

trussconstructies levert. In de forse groei van de Europese vestiging in Kerkrade
ontstond de behoefte aan een enthousiaste en gedegen credit controller.
Fagro kwam snel met de juiste persoon voor een detavast-oplossing.

Detacheren als proefperiode

Bas Ritt, Business Manager bij Fagro: “Van Laurent kregen
we een uitgebreid en duidelijk functieprofiel. Je kon
merken dat Laurent registeraccountant is en veel weet van
veranderingsprocessen. Met zo’n specifiek profiel konden wij
heel gericht zoeken. In dit geval voor een detavast-constructie.
Normaal gesproken detacheren we vooral onze eigen
consultants, maar soms zoeken we ook naar kandidaten die we
eerst een aantal maanden detacheren als proefperiode voor een
vaste aanstelling. Al snel kwam onze recruiter met een goede
kandidaat op de proppen: dat was Kyra. In het eerste gesprek
merkte ik meteen haar grote enthousiasme voor het bedrijf en
de functie. Ze wilde alleen niet meer dan drie dagen en 24 in
plaats van 32 uur werken, om ook tijd thuis te hebben voor haar
pasgeboren kind. Heel begrijpelijk natuurlijk!”

Liever duizend dan tien

“Gelukkig kon ik Bas en Laurent ervan overtuigen dat ik snel
kan werken”, zegt Kyra Vos, inmiddels zo’n vier maanden als
credit controller aan de slag bij ADJ Group. Laurent: “Ik had al
meerdere mensen voorbij zien komen, ook met meer ervaring.
Maar met Kyra was er meteen de klik die ik zocht. Het was
meteen duidelijk dat ze geknipt was voor deze functie.” Kyra:
“Die klik was er inderdaad meteen: heel fijn! En er zit voor mij
veel uitdaging in de functie. Met alle taken en onderdelen uit
het profiel heb ik eerder in verschillende functies te maken
gehad, dus ik kan nu al mijn kennis en ervaring maximaal
combineren. Dat gaat mij gewoon in drie dagen lukken. Ik heb
ook liever duizend dingen omhanden dan tien.”

“Juist als je groeit, moet
je niet achteroverleunen.
Van magazijn tot sales:
we willen dat iedereen
bovenop de bal zit.”
V.l.n.r.: Laurent Paulussen, Kyra Vos en Bas Ritt

“Vanuit Kerkrade bedienen we met drie bedrijven heel Europa
en het Midden-Oosten”, vertelt Laurent Paulussen, sinds maart
dit jaar Director of Finance Europe. “Poppodia, muziekfestivals,
theaters, evenementen, collegezalen, cruiseschepen: overal
kun je licht- en geluidsapparatuur en trussconstructies van ons
vinden. Met die drie bedrijven groeien we fors en dus is het
zaak om de organisatiestructuur en de procedures verder te
professionaliseren en optimaliseren. Daaruit ontstond ook de
behoefte aan goede credit control.”

Kyra Vos

Laurent Paulussen

Sales prevention of sales support

“Juist als je groeit, moet je niet achteroverleunen”, meent
Laurent. “Van magazijn tot sales: we willen dat iedereen
bovenop de bal zit. Daarom maken we werk van risk
management en daar is credit control een onderdeel van. Kyra:
“Tot nu toe kwam een openstaande betaling soms pas ter
sprake als een klant een nieuwe bestelling plaatste. Ik ben nu
bezig met vaste processen en procedures rond credit control,
kredietverzekering en money chasing. In januari wil ik al
die processen op zijn plek hebben. Mijn doel is om zo weinig
mogelijk klanten te kennen, want als ik ze ken, dan is er wat
aan de hand.” Laurent: “Deze nieuwe aanpak betekent ook een
kleine cultuuromslag. Bij sales wordt credit control nu soms nog
gekscherend sales prevention genoemd. Maar ik weet zeker dat
ze snel zullen zien dat het eigenlijk sales support is.”

Moving heads en trussen tellen

“Het is vooral fantastisch dat ik zelf kan bouwen aan een goed
systeem voor credit control”, voegt Kyra toe. “En mooi om
dat voor drie best verschillende bedrijven binnen ADJ Group
te doen. Bij ADJ Supply Europe gaat het bijvoorbeeld om
veel klanten en lagere bedragen, terwijl Elation Professional
Lighting een klein klantportfolio heeft met enorme
ordergroottes. En het zijn léuke bedrijven. Veel van de jongens
van de binnendienst hier zijn zelf in het weekend DJ. Dat
collega’s moving heads, boxen en trussen tellen als ze naar een
concert gaan, heb ik inmiddels al overgenomen. Ik betrapte
mezelf erop dat ik bij een optreden vooral naar de licht- en
geluidsapparatuur aan het kijken was.” Bas: “Het is prachtig om
dat enthousiasme bij Kyra te zien. Al zijn detavast-constructies
voor Fagro een uitzondering, ook die draaien om een mooie
match tussen consultant en opdrachtgever.”

Veelbesproken Christmas Party

Beheren van debiteuren scheiden

“Tot nu toe pakte ons salesteam taken rond credit control op.
Om onze organisatie klaar te maken voor verdere groei was
het nodig om daar een aparte functie van te maken”, vervolgt
Laurent. “Door het beheren van debiteuren te scheiden kan sales
zich volledig op verkoop richten. In die aparte credit controlfunctie kunnen we nog meer werk maken van risk management.
Dat helpt sales, dat helpt de continuïteit van onze bedrijven en
het geeft meer mogelijkheden bij banken en verzekeraars. In
deze overspannen arbeidsmarkt is het lastig de juiste mensen
te vinden. Daarom heb ik bij Fagro aangeklopt. Ik wist wat ze
kunnen, want zowel mijn zoon als ik hebben als consultant voor
Fagro gewerkt. Ze kennen het talent, zeker hier in het zuiden.”

“Nog voor deze Kerst loopt haar detacheerperiode af, dus dan
weten we of de match 100% geslaagd is”, geeft Bas aan. “We
weten in ieder geval dat ze goed is: we hadden haar graag zelf als
consultant in dienst gehad.” Kyra: “Als ik een uitnodiging krijg
voor de veelbesproken Christmas Party hier, dan weet ik dat het
goed zit.” Laurent concludeert: “Ik kijk ernaar uit dat wat Kyra
nu op poten zet, straks echt routine is bij de drie bedrijven. Daar
wordt de ADJ Group in Europa als totaal echt sterker van en het
geeft ons nieuwe mogelijkheden. Bijvoorbeeld om met financiële
partners te kijken naar scherpe financial leaseconstructies voor
onze klanten. We zijn blij dat Fagro ons Kyra heeft gebracht die
onze organisatie stappen vooruit helpt.”
Bas Ritt
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“We moeten ons hele
bedrijfsproces zo lean en
mean mogelijk inrichten
om de toegevoegde waarde
voor de klant te vergroten.”
start hier ben ik eerst bezig geweest met het onderzoeken van
ruim 5.000 tabellen met data om daar relevante, gevalideerde en
eenduidige informatie uit te halen en verbanden aan te leggen.
Pas dan kom je tot dashboards die iedereen in de organisatie
snel en gebruiksvriendelijk de beschikking geeft over actuele
informatie. Met direct inzicht in verleden, heden én toekomst.”

Bouwen aan de Factory of the Future van Thomas Regout

“Data als vliegwiel
voor transitie”

Bottom-up sneller en beter

V.l.n.r.: Katja Vleugels (Finance manager Thomas
Regout), Roy Louvenberg (consultant Fagro),
Jos Meershoek , Business Manager van Fagro),
Niels Spanjers (CFO en CIO van Thomas Regout),
Bas Smits (Director Sales Thomas Regout)

Thomas Regout, marktleider in telescopische geleiders, is al meer dan 180 jaar
succesvol door steeds slimme, strategische keuzes te maken. Bij de nieuwste,

bedrijfsbrede transitie is Fagro ingeschakeld om te helpen data uit de hele organisatie
structureel inzichtelijk te maken en er waarde uit te halen. Dat geeft het bedrijf een
voorsprong die helpt bij het innemen van een stevige concurrentiepositie in een
veranderende markt.

“We maken horizontale en verticale geleiders voor bijvoorbeeld
lades, kasten en rekken”, legt Niels Spanjers, CFO en CIO
van Thomas Regout uit. “Denk aan voorraadsystemen
voor werkplaatsen en rekken voor computerservers, maar
ook uitschuifbare koelkasten in vrachtwagencabines en
gereedschapskisten voor brandweervoertuigen. Wij leveren
letterlijk beweging. Om daarin voorop te lopen, moeten we ook
als bedrijf in beweging blijven.”

Vijf pijlers die de transitie dragen

Director Sales Bas Smits vult aan: “Eenvoudig gezegd maken
wij van een stuk staal geleiders op maat. Om voor te blijven op
de concurrentie zijn we in 2012 een transitie gestart op weg
naar een Factory of the Future. Het doel: in het hele proces dat
we hebben, moet elke stap waarde toevoegen voor onze klant.”
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Niels Spanjers: “Die transitie is bedrijfsbreed. We onderscheiden
vijf pijlers: IT, tooling, equipment, materials en skills. Elke pijler
moet de transitie dragen in een slim samenspel op weg naar die
Factory of the Future. Daarbij gaat het om de reis. De bedoeling
is juist dat die fabriek van de toekomst een blijvende ambitie is,
een doel dat met ons meeschuift.”

Enorme vloot op de parkeerplaats

“De markt is snel en veeleisend. Er zijn hoge eisen aan levertijd,
voorraadmanagement, kosten en kwaliteit”, vertelt Bas Smits.
“Neem de geleiders voor uitschuifbare gereedschapskisten
in service-auto’s. Daarvan zijn we in Europa de grootste
leverancier. Als bijvoorbeeld KPN de busjes van zijn
monteurs wil laten ombouwen, staat er bij de producent van

gereedschapskisten een enorme vloot op de parkeerplaats.
Elk uur dat zo’n busje stilstaat, kost geld. Ons succes hangt af
van hoe snel we onze geleiders op maat kunnen leveren, tegen
scherpe kosten en met gecertificeerde kwaliteit. We moeten ons
hele bedrijfsproces dus zo lean en mean mogelijk inrichten om
de toegevoegde waarde voor de klant te vergroten.”

Ontwikkeling in fintech echt omarmd

“Onze vraag aan Fagro was heel concreet”, vervolgt Bas Smits.
“Hoe kunnen ze ons helpen om belangrijke data uit onze hele
organisatie structureel inzichtelijk te maken en er waarde
uit halen? Kortom, hoe kunnen we wat in onze hoofden en
onze systemen zit elke dag beter benutten?” Jos Meershoek,
Business Manager van Fagro: “Een vraag die precies past bij
onze expertise. Wij hebben de ontwikkeling in fintech al jaren
geleden echt omarmd en zelfs het lef gehad om naast onze
Fagro Academy een fintech-opleiding te ontwikkelen met Zuyd
hogeschool. Voor Thomas Regout hadden we direct de juiste
consultant op het oog: Roy Louvenberg. Hij leeft echt op van
werken op het snijvlak van finance en technology.”

Voeden met relevante data

“In de data kruipen, die koppelen en vervolgens omzetten in
grafieken en tabellen is inderdaad precies waar mijn hart ligt”,
bevestigt Roy Louvenberg. “Dat is een behoorlijke klus. Je kunt
in Power BI prachtige visualisaties maken, maar het gaat er
eerst om hoe je het systeem voedt met relevante data. Bij de

“Met die informatie kunnen we het hele proces in de volledige
keten beter bewaken en voorspellen”, meent Bas Smits. “En de
rapportages geven onze hele organisatie hetzelfde inzicht. Er
gaat geen tijd meer verloren aan analyses of rapportages die
iedereen zelf maakt of twijfels over cijfers. Data worden nu
echt een vliegwiel voor onze transitie.” “Deze stap haalt niet
alleen het beste uit machines en processen, maar vooral ook uit
onze mensen”, vult Niels Spanjers aan. “Verkopers, engineers,
planners: iedereen beschikt nu over informatie waarmee ze
kunnen signaleren en voor oplossingen kunnen zorgen. In
plaats van wachten tot het management conclusies trekt worden
we bottom-up sneller en beter. Fagro en Roy hebben een goede
bijdrage geleverd op weg naar de Factory of the Future die we
steeds als stip op de horizon houden.”

“Met deze transitie
veroveren we sneller
de wereld met onze
innovaties.”
Regelrechte hit in Amerika

“Dat we op deze manier echt slagen maken in onze transitie,
bewijst de praktijk”, concludeert Niels Spanjers. “Met deze
transitie veroveren we sneller de wereld met onze innovaties.
De BalanceBox bijvoorbeeld: een hoog-laag-systeem voor
touchscreens in onderwijsinstellingen. Vooral in Amerika is
dat een regelrechte hit. Onze processen, van het kantoor tot
de werkvloer, zijn nu zo ideaal ingericht dat bedrijven met wie
we in Europa samenwerken Thomas Regout zelfs als testlab
willen gebruiken voor bijvoorbeeld robotica. Het bewijst dat in
beweging blijven juist voor ons bedrijf essentieel is. Met de hulp
van Fagro bewegen we sneller en vooral: de goede kant op.”
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Onze waardes.

GEDRAG

We zitten bovenop de laatste ontwikkelingen. We
verbeteren onszelf elke dag. We zijn uit op effect.

wij zijn koploper

GEVOEL

inspirerend • trots • succes

GEDRAG

We maken duidelijke keuzes.
We zoeken de grenzen op.
We maken zaken bespreekbaar.

wij hebben lef

GEVOEL

authentiek • energiek • bewondering

GEDRAG

We luisteren goed. We helpen elkaar.
We handelen zonder vooroordelen.

wij zijn sympathiek

GEVOEL

begrepen • warm • verbonden

Heb je vragen of wil je meer weten?

Fagro Arnhem
IJsselburcht 3
6825 BS Arnhem
+31 (0)26 365 3332

Fagro Maastricht Airport
Amerikalaan 14
6199 AE Maastricht Airport
+31 (0)43 358 5480

Fagro Eindhoven
Freddy van Riemsdijkweg 20
5657 EE Eindhoven
+31 (0)40 368 2430

Fagro Zwolle
Stationsweg 2
8011 CZ Zwolle
+31 (0)26 365 3332

fagro.nl

Neem dan gerust contact met ons op via info@fagro.nl

