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o We wilden de publicatie van de Compass nu echt niet 
langer meer uitstellen. Al vinden we dat lastig, want de 

ontwikkelingen binnen onze organisatie volgen zich nog altijd in 
een razendsnel tempo op. Maar nu zetten we het beeld écht heel 
even op pauze. Deze nieuwe Compass moest er komen! En dat 
we daardoor de nieuwste ontwikkelingen misschien niet in deze 
uitgave meenemen, is dan maar zo. 

Want wat gebeurt er veel, en wat wordt er ontzettend hard 
gewerkt door iedereen. Kijk maar eens naar het overzicht van 
onze nieuwe klanten vanaf bladzijde 15. Naast alle lopende 
projecten, een ontzettend fraai resultaat waarop we enorm fier 
zijn.

Natuurlijk moeten we het ook hebben over onze ambitie in deze 
uitgave. Want we breidden ons productportfolio uit met de 
intelligente ERP SAP S4HANA Public Cloud. SAP staat pal achter 
onze ambities. Zij bekrachtigde deze zelfs door onze benoeming 
tot Accelerated SAP S/4HANA Cloud Partner!

Misschien maken strategische projecten voor onze organisatie 
niet iedere dag onderdeel uit van jouw agenda. Maar wees 
er zeker van, ook hieraan wordt bijzonder hard gewerkt. Zoals 
bijvoorbeeld aan het bepalen van onze nieuwe identiteit als 
gezamenlijke entiteit. Inmiddels zijn er interviews afgenomen 
met een groot aantal collega’s, ontvingen alle medewerkers een 
uitnodiging voor de brandpositioning test, en zijn de workshops, 
die uiteindelijk leiden tot onze nieuwe merkbelofte, in de agenda’s 
gereserveerd. Eind januari ken je de uitkomst hiervan. 

Tot slot timmeren we, met ons acquisitiebeleid, ook nog altijd 
aan de weg. Dat we willen uitgroeien tot marktleider in de 
Benelux is jou vast inmiddels ook bekend. Om dit tot een goed 
eind te brengen, hebben we dringend nood aan meer collega’s. 
Daarvoor publiceren we spoedig nieuwe vacature pagina’s op 
onze websites. Kortom, er gebeurt enorm veel, en de tijd vliegt. 

Daarom is het goed om even stil te staan en zich te realiseren 
welke successen allemaal bereikt zijn. We zijn ontzettend trots op 
het team en alles wat al gepresteerd is. Dankjewel!

Redactiecomité 
Kris Adriaenssens, Steven D’Hondt, 
Niels Duijf, Eddy Dobbelaere, Gert 
Geeraerts, Katja Heurckmans, 
Miriam Martens, Stijn Nelissen, Nico 
Spruyt,  Sofie Van Eetvelde

VU 
Kris Adriaenssens, ANDO Group, 
Duwijckstraat 17, 2500 Lier 

KrisKatja
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The Future is Cloud – No Doubt!

Wij adviseren SAP S/4HANA 
Public Cloud

In het verleden adviseerde onze organisatie 
exclusief SAP Business One als ERP oplossing 

voor middelgrote bedrijven. Samen met een 
reeks branche specifieke add-ons is het pakket 
immers een zeer sterke en kostenefficiënte 
oplossing voor het KMO/MKB. Maar er is een 
kentering gaande in de markt. Middelgrote 
en grote bedrijven kiezen steeds vaker voor 
software vanuit de cloud. Software nemen ze 
daarbij af in de vorm van een abonnement.  

Volgens voorname marktonderzoeksbureaus, 
zoals Gartner, IDC en McKinsey, neemt deze 
zogenaamde SaaS (Software as a Service) in de 
toekomst voor een groot deel het marktaandeel 
van de on-premise software over. Bij SAP is deze 
transitie naar de cloud inmiddels al te zien. 
Van alle verkochte software is meer dan 60% 
inmiddels cloud software. Deze trend is voor 
onze organisatie dan ook veelbetekenend. 

Oude liefde roest niet
Even voor de duidelijkheid, natuurlijk blijven 
wij klanten ondersteunen die in het verleden 
kozen voor SAP Business One. En ook nieuwe 
organisaties, waarbij een cloud abonnement 
vanwege de business scope of het beschikbare 
budget niet past, blijven we SAP Business One 
adviseren. Tijdens de laatste partnermeeting 
bevestigt SAP dat het pakket voor de 
mid-market de strategische keuze blijft. Ook een 
cloud versie is inmiddels in voorbereiding. 

Onze gezamenlijke nieuwe bedrijfsstrategie 
omschrijft echter dat we ons in de toekomst 
ook richten op de bovenkant van de KMO/MKB 
markt. Deze bedrijven hebben vaak complexe 
operationele behoeften en een groot aantal 
users (50+). Voor deze bedrijven is cloud ERP 
daarom zeker interessant omdat deze zowel 
schaalbaar als flexibel is. Wij kunnen als 
organisatie de gehele mid-market bedienen 
wanneer wij onze dienstverlening uitbreiden. 

SAP S/4HANA Public Cloud
Daarom is SAP S/4HANA Public Cloud ons nieuwe 

speerpunt. Voor deze cloud software geldt 
een fit-to-standard principe. Het ERP-pakket 
is afgestemd op sterke standaarden uit 
verschillende industrieën. Processen in een 
bedrijf worden geanalyseerd en vervolgens op 
deze standaarden aangepast. Dit betekent dat 
handelswijzen en procedures soms moeten 
veranderen om processen te optimaliseren. 
Dit, in plaats van, een software-aanpassing om 
processen zo efficiënt mogelijk in te richten. 
Een verandering in bedrijfscultuur dus. Change 
management is dan ook een belangrijk aspect 
van S/4HANA Public Cloud projecten. 

Wereldwijde best practices als basis
Waarom SAP -en ook wij- erop vertrouwen dat 
(toekomstige) klanten deze veranderingen in 

Foto: Kris Adriaenssens, Group CEO Anrova Solutions & Domani 
Business Solutions en Joost Tigelaar Global Senior Vice President SAP
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bedrijfscultuur zéker willen doorvoeren? Omdat 
de cloud ERP is ingericht volgens de wereldwijde 
best practices van bedrijven uit gelijknamige 
industrieën. 

Inmiddels zijn al industrie-packages voor 
diverse branches beschikbaar. Zoals 
bijvoorbeeld voor zakelijke dienstverlening, 
consumenten-producten, industriële machines 
en componenten, retail en de nutssector. In 
de nabije toekomst worden nieuwe packages 
aangekondigd.

Daarbij omvat SAP S/4HANA Cloud natuurlijk alle 
modules die nodig zijn voor het voeren van een 
succesvolle organisatie zoals financiën, inkoop, 
productie, logistieke keten, verkoop, service, 
R&D en asset management (EAM). Bijkomende 
pluspunten voor de klant zijn dat cloud software 
moeiteloos meerdere keren per kwartaal 
geüpdatet wordt, en dat de hardware kosten 
lager liggen dan bij vergelijkbare on-premise 
oplossingen.

Rise with SAP
SAP biedt een uitgebreid transformatie-
programma om bedrijven te begeleiden op hun 
weg naar de cloud, met als ondertitel Business 
Transformation as a Service. Dit onderlijnt de 
extra denkkracht die SAP wil investeren in dit 
intensieve traject.  Het hoger doel is namelijk de 
transformatie van bedrijven naar een intelligent 
enterprise.

SAP doet dan ook een aantal beloftes in het 
programma waarvoor er bij prospects zeker 
interesse is. Zo zal met SAP S/4HANA Cloud de 

automatisering van bedrijfsprocessen voor 
90% verbeteren en de productiviteit 60% hoger 
liggen. Dit komt mede door de beschikbaarheid 
van honderden AI innovaties die worden 
meegeleverd. 

Accelerated SAP S/4HANA Cloud Partner
We treffen binnen onze organisatie inmiddels 
de nodige voorbereidingen voor deze cloud 
toekomst. SAP bekrachtigde onze ambities door 
Anrova/Domani als Accelerated SAP S/4HANA 
Cloud Partner te verwelkomen. Concreet 
betekent dit dat we, na het behalen van de 
juiste certificeringen, de SAP S/4HANA cloud 
oplossing ook daadwerkelijk mogen verkopen 
en implementeren. SAP ondersteunt daarbij 
intensief tijdens de eerste trajecten. 

De vaart zit er intussen dan ook goed in. 
Inmiddels hebben twee Sales collega’s zich 
gecertificeerd voor de Rise with SAP S/4HANA 
Cloud propositie. Guy Van Wilder en  
Guy Frederickx kunnen jou hier alles over 
vertellen, verklaren en, als je niet uitkijkt, aan jou 
verkopen. Zij hebben de certificering namelijk 
al op zak. Jenci Vanhove liet zich in ieder 
geval al door beide Guy’s inspireren want hij 
concentreert zich nu eveneens op deze SAP 
S/4HANA Sales certificering. 

Met je neus in de cloud
Daarnaast verdiepen zich vier consulting 
collega’s in de SAP S/4HANA Cloud. Tod Anderson, 
Tom Baeyens, Luciën Cleven en wederom Guy 
Frederickx volgen op dit ogenblik het uitgebreide 
programma van SAP waarna certificering 
volgt. We begrepen dat het totale programma 
zo’n 12 weken duurt. Na het volgen van talloze 
pdf’s en eindeloze video’s wordt kennis officieel 
afgetoetst. Serieus terug in de schoolbanken 
dus, al bestaat dit programma grotendeels uit 
zelfstudie. Daarom zet hem op collega’s! Door 
jullie inzet beschikken we op het eind van het 
jaar over cloud experts op alle fronten. 

Wil jij nu al meer weten over SAP S/4HANA Cloud 
of RISE with SAP? Wij vonden een interessant 
artikel op Techzine: 
SAP pusht S/4HANA Cloud ERP met totaalpakket 
RISE with SAP - Techzine.nl 

Heb jij in je netwerk een gecertificeerde SAP 
S/4HANA Cloud consultant die wij mogen 
toevoegen aan ons cloud-team? Weet dan 
dat er een fijne referral bonus op je wacht!

boeken
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“Als we in onze bedrijfsmissie 
verklaren dat wij een lange 
termijn relatie willen uitbouwen 
met onze klanten, dan vragen 
we onze mensen om daar ook 
naar te handelen.”

Guy Van Wilder

Luisteren levert 
meer op dan 
praten!

Dubbelportret Salesafdeling

NIEUWS VAN

&
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Welk is de missie van Sales binnen onze 
organisatie? 
Guy Van Wilder: “De missie van elke sales is aan 
de basis steeds dezelfde : verkopen ! Van onze 
sales mensen verwachten wij dat zij de leads 
opvolgen en de sales cyclus leiden, zowel extern 
als intern. Intern wil dit zeggen dat hij ervoor 
zorgt dat de juiste mensen op het juiste moment 
aan het project meewerken.  Presales in de 
demofase, consultants in de implementatiefase. 
Marketing inschakelen in het lead generation 
proces. Extern is dit de relatie met de klant/
prospect verzorgen, met het uiteindelijke doel te 
verkopen.

“Wist je”, voegt Guy eraan toe, “dat tijdens een 
verkoopgesprek een goede sales 80% van 
de tijd luistert? We gaan immers niet met een 
product naar de klant maar met een oplossing. 
Onze beide producten, SAP Business One en SAP 
S/4HANA Public Cloud zijn goede oplossingen. 
Om te weten te komen waarmee je hem best 
kunt helpen, moet je eerst te weten komen waar 
de klant echt naar op zoek is. Wat zijn de echte 
behoeftes, waar wordt de klant beter van, wat 
voegt waarde toe? Dan pas kan je aangeven 
welk product de klant gaat helpen voor het 
bereiken van zijn doelstellingen. Uiteraard draagt 
onze sales ook bij aan het succes van het 
project van de klant. 

“En”, gaat Guy verder “Als we in onze 
bedrijfsmissie verklaren dat wij een lange 
termijn relatie willen uitbouwen met onze 
klanten, dan vragen we onze mensen om daar 
ook naar te handelen.  Dit zal voor continuïteit 
zorgen in onze verkoop. Onze bestaande 
klanten zijn de basis van onze groei. De 
basis van nieuwe investeringen. Niet alleen 
in softwareontwikkeling, maar ook in nieuwe 
acquisities.”

Waarvan krijgt een salesmedewerker een 
positieve boost?
“Dat is simpel!”, zegt Guy “Van succes en het 
vieren van het succes. Dat is belangrijk. Collega’s 
hebben er zo veel deugd van wanneer ze 
gewaardeerd worden voor wat ze verwezenlijkt 
hebben. Een financiële bonus is uiteraard fijn, 
maar een bijdrage leveren aan het succes van 
onze organisatie doet zoveel meer met een 
mens. Het geeft energie om de volgende binnen 
te tikken, om de 'extra mile' te gaan. 

“Anderzijds”, voegt hij er peinzend aan toe, 
“is het aangenaam om een brand zoals SAP 
te verkopen, met zijn sterke producten.  SAP 
behoeft immers geen introductie. 

Waarop is de afdeling sales het meest trots? 
“Ik ben hier nog maar heel kort, maar waar 
onze organisatie terecht trots mag op zijn is de 
indrukwekkende klantenportefeuille, de groei, de 
ambitie om verder te gaan en last but not least, 
de mensen.  Zij zijn de belangrijkste asset om 
succes te boeken. Zij zorgen er mee voor dat we 
staan waar ze nu staan. Reden genoeg om er 
fier op te zijn.”, voegt hij eraan toe. 

Wat is de grootste uitdaging in de nabije 
toekomst? 
“Ervoor te zorgen dat wij gezien worden als één 
van de key players voor het vermarkten van SAP 
S/4HANA Cloud zowel bij SAP als in de markt. 
Dat is de grootste uitdaging waar we nu voor 
staan. De uitbouw van onze organisatie is één 
van de speerpunten hierin.” “Het vinden van de 
juiste mensen hiervoor is een grote uitdaging. Wij 
zijn immers niet de enigen die op zoek zijn naar 
medewerkers op de arbeidsmarkt.”, besluit Guy. 

Guy Van Wilder en Steven de Boer zijn sales professionals pur 
sang. Beiden hebben ze er al een indrukwekkend parcours 
opzitten binnen de sector. Vandaag leiden ze de sales force 
van Anrova Solutions en Domani Business Solutions in goede 
banen. We stelden beide heren een aantal vragen om te weten 
te komen wat hen en hun afdeling drijft.
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“Mijn adrenaline komt los als 
ik tijdens een presentatie voel 
dat er een voorkeur voor ons 
team ontstaat. Wanneer mijn 
collega’s, dankzij hun mega 
voorbereiding, een demo geven 
waarbij je aan álle kanten voelt 
dat het gaat vliegen.”

Steven de Boer
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Wat is de rol van de ‘afdeling Sales’ in onze 
organisatie ? 
Steven de Boer: “De juiste opportunities spotten 
en er alles aan doen om deze vervolgens, als 
deal, binnen te halen.” antwoordt Steven op zijn 
eerste vraag. “Een Sales medewerker krijgt ieder 
jaar immers een duidelijk target.”, vervolgt hij. 

Hoe doe je dat dan, willen we natuurlijk weten. 
“Bij een prospect betekent dit doorvragen, 
toetsen wat wil je, wat zoek je?” vervolgt hij. 
“Steeds opnieuw invoelen.  Waar zit de ambitie 
en de pijn van mijn gesprekspartner?  Waarvoor 
zit ik hier nu echt? Het is daarbij belangrijk een 
vertrouwensrelatie op te bouwen. Mensen 
vertellen niet graag over de zwaktes van hun 
bedrijf. Maar alleen als ik ook díe helder heb, kan 
ik het juiste adviseren. Want dan haak ik binnen 
ons team de juiste experts aan. De volgende 
stap is namelijk een demo die deze wensen en 
dromen bekrachtigt. Gevolgd door een passend 
voorstel dat uiteindelijk leidt tot een deal.” 

Hoe is de afdeling georganiseerd? 
“Momenteel ben ik commercieel 
eindverantwoordelijke voor Sales & Marketing 
in Nederland. Gelukkig met twee sterke dames 
aan mij zijde” lacht Steven. “Janine Pijpers 
verzorgt de salessupport. Zij is echt mijn steun 
en toeverlaat. Ik houd mijn focus omdat zij me 
ontzettend veel administratief werk uit handen 
neemt. Bijvoorbeeld het vastleggen en sinds kort 
ook het opvolgen van opportunities, het maken 
van offertes of het opvolgen van bestellingen bij 
SAP. Collega’s hebben waarschijnlijk geen idee 
hoeveel werk Janine verzet als mijn side-kick.”  

“Miriam is mijn rots in de branding als het om 
marketing gaat. Zij zorgt dat we zichtbaar zijn 
voor onze doelgroepen, schrijft nieuwsbrieven 
en helpt bijvoorbeeld externe bureaus aan 
informatie voor campagnes die in voorbereiding 
zijn. Zo ging er onlangs een digitale campagne 
voor de farmacie van start. Online interesseren 
we de juiste doelgroep en trekken hen naar ons 
toe door content, zoals blogs, e-books en white 
papers te delen. In de nabije toekomst moeten 
we als organisatie zelf marketingleads kunnen 
creëren. Hiervoor draaien we dan gericht online 
campagnes.”  

Waarvan krijgt een sales medewerker een 
positieve boost? 
“Een getekende deal – natuurlijk”, lacht Steven. 
“Al haal ik de echte kick vaak uit het voortraject.”

Hij vervolgt gepassioneerd: “Mijn adrenaline 
komt los als ik tijdens een presentatie voel dat er 
een voorkeur voor ons team ontstaat. Wanneer 
mijn collega’s, dankzij hun mega voorbereiding, 
een demo geven waarbij je aan álle kanten 
voelt dat het gaat vliegen. Die synergie, die flow 
- dat ieder woord, ieder voorbeeld en alles wat 
getoond wordt,  raak is. Dat is echt kicken!”
 
Waarop is de afdeling het meest trots?
“Ons gevarieerde klantenbestand. Daarvan 
maakte een aantal bedrijven een mega groei 
door, waarbij wij mochten adviseren. En dat 
we nu, van een kleine speler, met voornamelijk 
kleine klanten, de laatste jaren ook worden 
gevonden door grotere partijen,  maakt me 
helemaal trots. Ook daar kunnen we nu echt het 
verschil maken.” 

Welk is de grootste uitdaging in de nabije 
toekomst? 
“Nummer 1 blijven als het gaat over 
klanttevredenheid. Want we hebben natuurlijk 
de ambitie om nog verder te groeien.” Steven 
verduidelijkt: “Ook als we overblijven als één van 
de grootste SAP Partners in West-Europa moeten 
klanten graag met ons werken. Tijdens alle fases 
van hun groei. De waardering die ik van klanten 
terugkrijg, die wij als team ontvangen, is één 
van de voornaamste redenen waarom ik iedere 
dag met frisse zin aan de slag ga. Deze groei 
mag daarom beslist niet ten koste gaan van de 
kwaliteit die we als organisatie leveren.” 

Resoluut vervolgt hij: “Daarom dienen we dus 
snel nieuwe consultants & sales aan te trekken. 
Collega’s die passen bij ons DNA. In de huidige 
krappe arbeidsmarkt een mooie uitdaging.”, 
grinnikt Steven.
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Een dag in het leven van 
Jan-willem Bruijsten

Functioneel consultant met technische 
voelsprieten
“Ik ben een functioneel consultant die bij 
technische vragen wordt geraadpleegd”, 
antwoord Jan-willem lachend als we vragen 
wat hij zoal doet. “Doordat ik bij nieuwe klanten 
SAP Business One, de database en een 
demodatabase klaarzet, heb ik een soort van 
spilfunctie.” 

“Ook de upgrades bij klanten verzorg ik 
gewoonlijk, en interne IT-vraagstukken liggen, 
van oudsher, op mijn bord. Tot slot help ik 
regelmatig om supportvraagstukken op te 
lossen. Niet dat ik altijd alles weet. Ik weet van 
heel veel een beetje. Maar ik vind het een sport 
dingen uit te zoeken die ik niet weet!”    

Hoe begint jouw werkdag?
“Mijn dagen zijn flexibel in te richten. Dat vind 
ik erg prettig. Natuurlijk zijn de ingeplande 
werkzaamheden daarbij leidend. Maar als ik 
zie dat een implementatie of upgrade in het 
weekend of op een avond voor een klant beter 
uitkomt, wil ik daar best in meegaan. Als Dienke 
daarmee akkoord gaat natuurlijk” – vervolgt 
Jan-willem snel. 

“Druk bezig zijn, dat vind ik het lekkerst. Doe mij 
maar een overvolle agenda. Als er iets verschuift 
of wordt uitgesteld, ga ik daarom zelf op zoek 
naar klussen. Dat kunnen klantvragen zijn die 
in mijn inbox landen. Of ik geef een collega 
advies. Zo raadpleegt Sales mij bijvoorbeeld 
over het juiste systeem, en de bijbehorende 
specificaties, om te voldoen aan de wensen van 
een prospect.

Jan-willem werd, al ver vóór de oprichting van Domani Business 
Solutions, aangenomen door Katja Heurckmans. Dat was toen 
hij solliciteerde bij CTAC. Wanneer Katja het bedrijf verlaat, volgt 
Jan-willem haar een aantal jaren later. Hij is één van de eerste 
werknemers van Domani. Afgelopen februari vierde hij zijn 
10-jarig jubileum.
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SAP HANA Goeroe
Je wordt gezien als SAP HANA 
goeroe, hoe komt dat? “In 
2012 implementeerden we 
met Domani als eerste ter 
wereld een productieve HANA 
omgeving voor SAP Business 
One. Die In-Memory database 
was toen nieuw en er was 
nog niet heel veel kennis 
over. Dat hebben we toen 
helemaal uitgeplozen. Ik ben 
meegegroeid met het systeem 
en houd het nu natuurlijk bij. Al maakt het mij 
persoonlijk niet uit of een klant SQL of de HANA 
database gebruikt. Uitgangspunt is dat het 
optimaal werkt en mijn collega’s vooruit kunnen. 
Dan heb ik mijn werk goed gedaan.”  

Waar haal jij je energie uit?
“Flink veel werk verzetten en het oplossen van 
onbekende problemen. Ik probeer gewoon 
vaak wat anderen niet durven. Trial and error 
gecombineerd met Google is your best friend!”, 
lacht Jan-willem. 

We vragen naar de energiebom Max. Sinds een 
jaar vergezelt deze speelse viervoeter Jan-willem 
namelijk naar kantoor. Jan-willem lacht nu van 
oor-tot-oor. “Max zorgt ervoor dat ik regelmatig 
van mijn werkplek kom en genoeg stappen op 
een dag zet. Ik zit niet meer vastgeroest achter 
mijn computer. Echt, wat een plezier brengt dat 
beest!”

Wat zijn de minder leuke kanten aan jouw job? 
“Nutteloze meetings, daar heb ik echt een 

hekel aan. Sommige updates kun je ook 
gewoon per e-mail geven. Veel efficiënter! 
Al snap ik best dat een klant soms graag 
iedereen op één lijn heeft. Het grote 
nadeel van Teams… Och, het hoort er 
gewoon bij, dat begrijp ik zelf ook wel.”   

Hoe sluit jij het liefst jouw werkdag af?
“Met een biertje”, zegt Jan-willem 
grinnikend. 

Wie van Anrova Solutions wil jij in deze 
rubriek geïnterviewd zien in het volgend 
nummer?
“Voel Tom Baeyens maar eens aan de 
tand. Ik ben erg benieuwd hoe hij zijn 
dagen als Solution Consultant invult.”



11The Compass ➤ Editie #5, November 2022 | VU ANDO Groep

IC
T 

yo
u 

re
ly

 o
n,

 p
eo

p
le

 y
ou

 tr
us

t.

MEDEWERKERS
Teamspirit, ondernemerschap en 
creativiteit gaan hand in hand. Elke 
medewerker is een ambassadeur van 
ons bedrijf.

INTEGRITEIT EN RESPECT
Respect, eerlijkheid en opbouwende 

samenwerking zijn onze leidraad.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
We staan voor duurzame bedrijfsvoering die 
waarde creëert voor mensen, omgeving en 
economie.

THOUGHT LEADERSHIP
Onze expertise en kennis 

leiden tot vakautoriteit van 
waaruit we onze klanten de 

beste oplossingen aanreiken.

CO-CREATIE
Samen met collega’s en 
klanten leren we van elkaar 
en maximaliseren we elkaars 
mogelijkheden. Als een team 
bereiken we de grote doelen 
van onze dromen.

The Compass ➤ Editie #5, November 2022 | VU ANDO Groep

Pasfoundation

Passie voor kunst en ondernemerschap 

De samenwerking tussen de Pasfoundation en bedrijven zoals Anrova Solutions  zorgt ervoor dat 
werken en collecties van kunstenaars deel blijven uitmaken van ons erfgoed en dat kunst dichter 

bij de mensen komt. Het steunen van de Pasfoundation sluit aan bij de visie van ons bedrijf met 
aandacht voor corporate social responsibility. 

Partner van de samenleving

Hart voor de maatschappij

We care – we innovate: corporate social responsability 
We staan voor duurzame bedrijfsvoering die waarde creëert voor mensen, omgeving en economie.

Bedrijven kunnen er niet omheen. Sociaal en duurzaam 
ondernemen hoort deel uit te maken van hun strategie en 
waardenpakket. Zo ook bij Anrova Solutions en Domani 
Business Solutions. Als deel van de maatschappij, gaan ook wij 
vandaag écht sociaal en duurzaam aan de slag.  Vanuit onze 
kernwaarden we care/we innovate willen wij een tastbare, 
positieve impact hebben op de maatschappij. Hiervoor werken 
wij samen met non-profit organisaties. 

NIEUWS VAN

&
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Als partner van de Pasfoundation zorgen wij mee voor het 
behoud van ons cultureel patrimonium. En, tegelijkertijd , stellen 
wij onze bedrijfsruimte in Lier ter beschikking voor een wisselende 
tentoonstelling van een achttal werken. Op die manier kunnen 
wij en onze bezoekers genieten van het werk van Belgische, vaak 
onterecht ondergewaardeerde, kunstenaars. De collectie die 
momenteel een 300-tal kunstwerken telt, wordt ontsloten via 
kunstpakketten, die allen een gevarieerd beeld geven en de blik 
van de kijker verruimen. 
 

Kris Adriaenssens: “Met de steun aan de Pasfoundation maken we een meteen een mooie tastbare 
verbinding tussen creativiteit , kunst, duurzaamheid en innovatie. De kunstenaars steunen én hun 
werk promoten en toegankelijk maken, geeft een dynamische hedendaagse invulling aan ons 
ondernemerschap.”

“A business that makes nothing 
but money is a poor business.”

Henry Ford

Meer weten over de tentoongestelde 
werken?

https://www.pasfoundation.be/
kunstpakketten/kunstpakket-19bis

Foto: Urbain Mulkers - Dieren 
van de wereld. Sinds oktober  
heeft een strakke, doch ook 
enigszins ‘beestige’ mix van 
een 8-tal werken een mooie 
plaats gekregen in onze 
vestiging te Lier.

De Pasfoundation maakt deel uit van de Koning 
Boudewijnstichting en richt zich in de eerste plaats op 
Belgische moderne kunst. De Pasfoundation verzamelt, 
beheert en ontsluit kunstwerken dankzij de steun van haar 
partners. Zie www.pasfoundation.be

Foto: Vincent Van Den Meersch - 
compositie met balken.

Foto: Vincent Van Den Meersch -  
compositie met ruiten.

https://www.pasfoundation.be/kunstpakketten/kunstpakket-19bis
https://www.pasfoundation.be/kunstpakketten/kunstpakket-19bis
http://www.pasfoundation.be
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Tria+ Na kanker samen over de eindmeet 

1000 meter zwemmen, 45 km fietsen en 10 km lopen 
Bij Anrova Solutions is inzet voor zorg en welzijn belangrijk. In die context steunden we dit jaar Tria+, 
een organisatie waarbij oncopatienten en hun buddy zich gedurende 9 maanden klaarstomen voor 
deelname aan een kwarttriatlon.

Tria+, is een initiatief van VITAZ, de ziekenhuisgroep van het Waasland dat kadert in Think Pink. Deze 
organisatie vraagt meer aandacht voor borstkanker en financiert wetenschappelijk onderzoek om 
de meest voorkomende kanker bij vrouwen te bestrijden.  Met het triatlon-initiatief wil de organisatie 
het uitoefenen van sport bij oncopatiënten aanmoedigen omdat het de kans op hervallen 
vermindert. 

Een veertigtal mensen gingen in januari van start met de voorbereidingen voor de Steratlon, goed 
voor 1 kilometer zwemmen, 45 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen door het Waasland. Voor elke 
niet-geoefende sporter is dat al een grote stap, maar voor wie net de strijd met kanker heeft gevoerd, 
lijkt dat een gigantische uitdaging. Anrova Solutions ondersteunde dit jaar mee dit initiatief op het 
vlak van de begeleiding en materiaal zoals tri-suits, huurfietsen, fietsuitrusting, toegang voor het 
zwembad enz.

Foto’s: Een enthousiast Tria+ team neemt deel 
aan de jaarlijkse Steratlon met de steun van 
Anrova Solutions.
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De lokroep van de gravelbaan

De passie van Stef Smans

Stef Smans woont in Lint en is de trotse 
vader van twee studerende dochters 
Lotte en Kaat. Op 2 november 2021 ging 
hij aan de slag als boekhouder bij Anrova 
Solutions. In zijn vrije tijd is de tennisbaan 
zijn natuurlijke biotoop.  

Eerste set 

“Ik was een jaar of 11 toen 
ik met mijn vriendjes uit 
de wijk afsprak om op het 
tennisplein in Hove een 
‘balletje te gaan kloppen’. 
Het spel, de uitdaging van 
het beheersen van bal en 
racket, dat fascineerde me 
ongelofelijk en het liet me nooit meer los.”, zo 
begint Stef zijn verhaal over zijn passie voor het 
tennisspel.

Toen hij een jaar of 16 was, besloot Stef aan te 
sluiten bij de Tennisclub van Lier. “Ik speelde er 
samen met een aantal klasgenoten. Soms 6 tot 
8 uur per week. Niet voor competitie, gewoon 
spelen en constant bijleren om zo mijn niveau te 
verbeteren. En dan, wat later, kwam het moment 
waarop ze je vragen om mee te doen aan de 
interclub wedstrijden. Ik had dan ook de leeftijd 
waarop de ‘derde helft’ erbij komt. Het sociale 
aspect van het sport- en clubleven heb ik 
sindsdien ook wel weten te appreciëren.”, besluit 
Stef met een fijne glimlach.

Buitenlucht 

Stef is nooit meer gestopt met tennis. “Dat 
kan trouwens moeilijk.”, zegt hij, “Tennis is een 
sport die je moet onderhouden, net omdat 
ze zo technisch is. Er komt heel wat bij kijken. 
Je maakt een combinatie van beweging, 
racketbeheersing en balcontrole.” “Maar het is 
wel een flexibele sport”, voegt hij eraan toe. “Het 
leuke aan tennis is dat je het eenvoudig inpast 
in een dagschema”, gaat Stef verder. Je kunt 

bij wijze van spreken direct na het werk gaan 
spelen. Je gaat zo, na kantoor, de buitenlucht in!”

Samenspel 

“Het clubgebeuren, het spelen in teams 
en de ongedwongen sfeer, maken 
dat het fijn toeven is op en rond 
het tennisveld. Ik beleef de 
tennissport vooral met plezier 
en dat zorgt voor ontspanning. 
We spelen met een aantal 
mensen die allemaal 
min of meer op hetzelfde 
niveau staan. We dagen de 
tegenspeler wel uit en wedijveren 
met elkaar maar dan draait het niet 
om de punten. Wel om op een plezante 
manier onze technieken aan te scherpen. Dat 
geeft een goed gevoel.” 

Dat betekent echter niet dat Stef het 
competitiespelen links laat liggen. Zeker niet ! 
Van het late voorjaar tot het begin van de zomer 
tref je Stef aan bij de interclub-wedstrijden. 
Daarnaast schrijft hij ook graag in op diverse 
clubtornooien. “In de zomer organiseer ik 
sowieso een aantal weken rond sport.”, zegt Stef 
lachend. “Voor mij is dat vakantie!”.
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Klanten

Dankuwel voor de opdracht!

Ja, het ging hard de laatste maanden. Maar het resultaat mag 
er zijn. Flink wat bedrijven hebben ervoor gekozen om met 
Anrova en Domani in zee te gaan. Aan elk van hen alvast een 
‘dikke merci’ voor het vertrouwen. 

allpa marine equipment 

Het is alle hens aan dek voor Domani Business Solutions. Want van allpa 
marine equipment ontvingen zij de opdracht SAP Business One 10.0, 
powered by SAP HANA, samen met Produmex WMS te implementeren.
Al sinds 2010 is de toonaangevende Nederlands/Duitse groothandel voor 
technische scheepsuitrusting een SAP Business One klant. Het bedrijf 
heeft de wind behoorlijk in de zeilen en richtte daarom begin 2022 de 
allpa marine group (AMG) op zodat zij verder kunnen groeien in Europa.
Domani mag de ambitieuze internationale groeistrategie van het bedrijf 
ondersteunen met haar kennis en ervaring over het optimaliseren van 
bedrijfsprocessen. 

https://allpa.nl

https://allpa.nl
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Callens African Woods 

Deze producent én importeur van Afrikaans tropisch hout is gevestigd 
in Rekkem. Daar wordt er niet alleen gezaagd en geschaafd. Deze 
familiale onderneming stockeert er ook zowat 25.000 m3 hout van 
wel 30 verschillende soorten en in alle mogelijke maten. De duurzaam 
gecertificeerde producten van Callens African Woods vinden gretige 
afnemers in België en de buurlanden. 
Om door de bomen het bos te kunnen zien, koos de bedrijfsleiding 
resoluut voor SAP Business One en Anrova Solutions. In eerste fase starten 
onze consultants met de blueprint en de uitrol voor de medewerkers in 
Rekkem. Daarna volgt het opzetten van het WMS en de ERP ondersteuning 
van de productiesite die momenteel in Afrika wordt gebouwd. 

https://www.houtcallens.be

Cirex 

In de vorige Compass las je al over CIREX en het hightech gietproces 
waarbij alle logistieke stappen vastliggen in SAP Business One. 
Medewerkers in Nederland, Tsjechië en Slowakije werken efficiënt samen 
binnen deze ERP omgeving, waarbij de automated guided vehicles in 
Nederland zelfs rechtstreeks communiceren met het systeem!
 
Het bedrijf groeit door en breidt nu uit naar Duitsland. Ook voor deze 
fonkelnieuwe vestiging mag Domani de SAP Business One implementatie 
verzorgen. De handtekening voor de blueprint is in ieder geval binnen (25 
dagen). Daarom zeggen we ‘the heat is on!” 

https://cirexfoundry.com

First Impression 

Een bedrijf dat al heel lang tot de SAP Business One familie behoort, is 
First Impression. Deze organisatie is specialist in audiovisuele technologie 
en beleving. Licht, beeld, geluid, geur en digitale communicatie met een 
twist. First Impression biedt toeschouwers een full experience. En dat doen 
zij in vele vormen. Of het nu in een winkel, experience center, op een beurs, 
een evenement of in een sport/ hospitality omgeving is. 

Domani Business Solutions mag dit bedrijf sinds kort tot haar cliëntele 
rekenen. Het gaat hierbij om meer dan 100 users in SAP Business One, 
en meer dan 50 in Field Service Management. De organisatie is sterk 
groeiend en erg ambitieus. Wat onze eerste indruk is van First Impression? 
O man! This is Love on first sight!

https://firstimpression.com

https://www.houtcallens.be
https://cirexfoundry.com
https://firstimpression.com
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Halal Food Service

De internationaal georienteerde voedingsgroothandelaar Halal Food 
Service is gespecialiseerd in de import en distributie van voedingswaren 
voor restaurants en snackbars. Zij hebben vestigingen in ‘la douce France’ 
in de regio Parijs en in Bordeaux en Lyon.  

Anrova Solutions treedt hier op als Boyum-partner voor SAP Business One. 
Onze consultants trokken Zuidwaards om bij deze klant op korte termijn 
te starten met een remote WMS-oplossing in afwachting van een verdere 
WMS-uitrol voor de vestiging in Bordeaux.

https://halalfs.com

Gommaire

Gommaire staat voor een tijdloze collectie van kwalitatief binnen- 
en buitenmeubiliair en decoratie. Deze groothandel is gevestigd in 
Antwerpen en heeft daarnaast een verkooppunt in Knokke. In een eerste 
fase vervangen onze consultants het bestaand ‘maatwerk’ door SAP 
Business One. Met SmartLynx wordt vervolgens de link gemaakt met het 
bestaand B2B-portaal.
Onze consultants werken hard zodat het project live kan begin 
januari 2023. Zo kan Gommaire volgend jaar namelijk van de nieuwe 
infrastructuur profiteren tijdens de talloze geplande beursdeelnames. 

Na de go live zitten we weer samen rond te tafel om te kijken welke WMS-
oplossing best past. Daarbij bekijken wij ook de B2C-noden en wordt 
Retailpack voorzien in hun winkel.

https://gommaire.com

https://halalfs.com
https://gommaire.com
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HDI, Handel-Diensten & Industrie 

Enige tijd geleden bundelde het sociaal secretariaat HDI de krachten 
met Wij Helpen, een trouwe Smartdocgebruiker. Het is in dit bedrijf dat 
Smartdoc zijn nieuwste project, de Smartdoc e-Box Reader uitrolde.  

Sinds enkele jaren heeft elke organisatie ook een elektronische postbus, 
genaamd de e-Box Enterprise (niet te verwarren met de e-Box Burger). 
Hier komen de documenten in terecht die bij voorbeeld de RSZ, het 
Ministerie van Financiën en alle andere overheden naar de bedrijven 
sturen. 

Een sociaal secretariaat heeft een ‘mandaat” om de voor aangesloten 
bedrijven relevante documenten daaruit op te halen. Maar dit zorgt ook 
voor extra administratie.  Zij moeten immers voor elk beheerd bedrijf 
apart inloggen, de nieuwe documenten bekijken, openen, downloaden, 
toewijzen aan de correcte interne beheerder. Een proces dat gauw enkele 
minuten per document in beslag neemt.

Onze laatste ontwikkeling, de Smartdoc e-Box Reader kan dit zonder 
menselijke tussenkomst. Het leest alle e-Boxen, herkent documenten en 
koppelt dit aan de juiste intern systemen zodat dit proces snel en foutloos 
wordt opgevangen. Daarnaast zorgen we voor overzichtelijke dashboards 
in de Smartdoc user interface.

De oplossing wordt in de eerste plaats aangeboden aan de andere 
secretariaten. Na deze uitrol wordt de oplossing ook beschikbaar voor 
grotere werkgevers, holdings etc.

http://www.hdi.be

Hengelsport Lisarde 

Deze Waregemse speciaalzaak is één van Vlaanderens oudste 
hengelsportzaken. Zaakvoerder Olivier Lisarde nam contact op met 
Anrova Solutions om op korte termijn de fysieke winkel te voorzien van 
Retailpack met hosting van de centrale database. Voortaan weten ze bij 
Lisarde perfect welke hengelstokken het best verkopen en welke klanten 
extra aandacht verdienen.
In samenwerking met externe partner Kudu Concepts wordt er 
getimmerd aan de webshop, gelinkt aan de Retailpack software.

http://www.lisarde.be/hengelsport

http://www.hdi.be
http://www.lisarde.be/hengelsport
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Paletten Andries 

Wist je dat pallets de basis zijn voor transport & logistiek? Meer dan 80% 
van de wereldwijde handel beweegt zich op pallets. Paletten Andries 
concentreert zich op het produceren van deze houten dragers in diverse 
uitvoeringen. Steeds met het oog op een perfecte kwaliteit, just-in-time 
levering en tegen een scherpe prijs. De onderneming bestaat al bijna 60 
jaar. 

Na een uitgebreid onderzoek naar een ERP pakket met de juiste fit, viel de 
keuze op SAP Business One. Domani mag de implementatie verzorgen 
van deze gloednieuwe SAP-klant. Een Net New Name dus!

https://palettenandries.be

Hercorub 

Een productiebedrijf dat hoogwaardige rubbermengsels produceert 
en ontwikkelt en gevulkaniseerde artikelen vervaardigt door middel 
van moulding, extrusie en confectie, dat is wat Hercorub doet. Met een 
hoofdkantoor in Lanaken, en een tweede productieplant in ZLin (CZ) 
bedient het bedrijf de internationale markt.  
 
De handtekening voor de blueprint van 15 dagen is op zak dus de handen 
gaan uit de mouwen! Het bedrijf gebruikte niet eerder SAP, dus ook hier 
mag Domani een bedrijf verwelkomen als Net New Name.

https://www.hercorub.com

https://palettenandries.be
https://www.hercorub.com
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Stiegelmeyer BV 

De Stiegelmeyer-groep produceert innovatieve ziekenhuisbedden en 
verpleegbedden. De in Duitsland gevestigde moederorganisatie breidt 
haar aanwezigheid op de internationale markten voortdurend uit. 

Voor het verkoopkantoor in Nederland verzorgt Domani de upgrade naar 
SAP Business One 10.0, de inrichting van de Mobile service app voor SAP 
Business One én het team implementeert de Produmex scan oplossing 
van Boyum IT. 

Een klus waarvoor de consultants van Domani Business Solutions graag 
hun bed uitkomen.

https://www.stiegelmeyer.com

RAXTAR 

De bouwliften voor passagiers en materialen van RAXTAR vind je 
wereldwijd op de allergrootste bouwprojecten. Het is een gevestigde 
naam in de industrie die je overal ter wereld tegenkomt. 

Al sinds 2010 gebruikt het bedrijf SAP Business One. Het bedrijf gaf 
opdracht aan Domani om nu ook Produmex Scan te implementeren. 
Binnenkort scannen de Raxtar-medewerkers dus eenvoudig alle 
onderdelen en materialen zodat deze, in het ERP systeem, altijd te 
traceren zijn. Per voorraad, locatie en uitgeleverd project. Hiermee blijft de 
organisatie ‘On Top of the game’ - Letterlijk en figuurlijk.

https://www.raxtar.com

https://www.stiegelmeyer.com
https://www.raxtar.com
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Zuiver 

Zuiver is opgericht in 2011. De droom van de oprichter was om de interieur-
iconen van morgen te ontwerpen - voor iedereen. Met succes want 
tegenwoordig is Zuiver een gevestigde naam in de interieurbranche. 
De collectie wordt verkocht in meer dan 80 landen op 5 verschillende 
continenten.

Om ervoor te zorgen dat de wereldwijde groei niet stagneert, moest 
het bedrijf de productie en distributie digitaal stroomlijnen. Na een 
diepgaand onderzoek, waarbij verschillende ERP pakketten secuur 
werden afgewogen, mocht Domani een blueprint uitvoeren, gevolgd 
door verschillende workshops om alle wensen van het bedrijf secuur te 
rapporteren. Nadat ook deze exercitie positief werd afgesloten, koos het 
bedrijf definitief voor SAP Business One powered by SAP HANA. De bijna 70 
users gaan waarschijnlijk begin juni 2023 al aan de slag.  

Ook Zuiver is een gloednieuwe SAP-klant, een Net New Name waarvan we 
nooit genoeg hebben.

https://www.zuiver.com

https://www.zuiver.com
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Interview met onze CFO Alain Albertz

Cijfers om meerwaarde te 
creëren 
Alain Albertz kan terugblikken op een rijke ervaring als financieel 
directeur in verschillende sectoren. Daarnaast heeft hij ook 
gewerkt aan projecten voor de financiële afdelingen van grote 
bedrijven zoals Aramark, PWC, Swift en Coca Cola. ‘A man of 
all seasons’ dus, die als geen andere weet hoe cijfers te laten 
spreken en te laten renderen. 
Alain is sinds begin mei aan de slag bij onze overkoepelende groep ANDO. Hij heeft als opdracht 
om professioneel cijfermatig inzicht in ons bedrijf te verzorgen en om onze financiële processen op 
niveau van een private equity onderneming(*) te brengen. 

“Ik heb me de laatste jaren vooral gericht op scale-ups zoals Anrova Solutions en Domani Business 
Solutions. Dat heeft als gevolg dat ik veel in contact kom met bedrijven in een private equity 
omgeving. KMO-zaakvoerders weten wat zij verkopen en hoeveel er op de rekening staat. Maar 
rapporteren aan de aandeelhouders en zeker aan een bank, dat is een ander verhaal! Mijn taak 
bestaat onder andere uit het rapporteren aan Capital A en de banken.”, verklaart hij. 

Rapporteren aan investeerders

We vragen hem hoe een private equity investeringsconstructie nu eigenlijk in mekaar zit. 
“Een investeerder  die geïnteresseerd is in bedrijven met potentieel om die te laten groeien en 
meerwaarde te creëren, heeft een aantal zaken nodig. Ten eerste een eigen aandeelhoudersfonds 
waarmee hij acquisities doet. Maar, het is voor de investeerdeer interessanter om banken aan te 
spreken die hem geld kunnen lenen aan een lage rente om mee zijn investering te financieren. Op 
die manier creëert hij  een hefboom en biedt de investeerder zijn aandeelhouders meerwaarde. 
De banken willen natuurlijk wel een duidelijke rapportering om een beeld te krijgen van o.a. de 
afbetalingscapaciteit en de schuldgraad. Dit om  te weten of de lening kan worden terugbetaald.”, 
legt Alain ons uit. 

Meerwaarde door cijfers

“En hoe gaat dat dan in zijn werk voor ons bedrijf?”, vragen we hem. “We rapporteren op regelmatige 
basis volgens een draaiboek dat is opgemaakt door de bank en Capital A. In ons geval hebben we te 
maken met zes verschillende firma’s.”, gaat hij verder. “Alle gegevens moeten worden samengebracht 
en toegelicht voor een publiek van analysten. Naarmate dat je een professionelere rapportering 
hebt, maak je het bedrijf ook klaar om belangstelling te wekken bij andere investeerders. Wanneer je 
kunt laten zien dat je professioneel met cijfers bezig bent, creëer je dus ook meerwaarde voor jouw 
bedrijf en maak je het aantrekkelijk voor andere partijen.”, besluit Alain. 

“Wat trekt je aan in ons bedrijf ?”, willen we ook nog weten. “De IT-business is een sector die ik ken en 
die veel mogelijkheden heeft.  Er wordt in het bedrijf ingezet op groei en dat wil zeggen dat we gaan 
voor overnames. En dat is mijn specialisatie! Vooral de post overname-dossiers. Het overgenomen 
bedrijf laten passen in de structuur van de overnemer of de structuur van de overnemer aanpassen 
zodat de twee één geheel vormen.”, antwoordt Alain enthousiast. “Weet je waar ik echt warm 
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van wordt?”, vervolgt hij. “ Wanneer ik uit mijn 
comfortzone wordt getrokken en wanneer ik 
creatief kan zijn en samenwerk met mensen. Een 
project kent altijd wel een nieuwe wending. Dat 
kan over een overname gaan maar ook over HR of 
cultuur”. 

Inderdaad, Alain zorgt niet alleen mee voor onze 
financiële gezondheid maar stuurt ook de HR-
processen in samenwerking met Lesley. “Binnen 
HR zijn er drie domeinen”, verklaart Alain, “Payroll, 
soft HR en recrutering. Die moeten alle drie 
ingevuld worden en ik begeleid Lesley in deze 
rollen.”

We vragen Alain tenslotte welk zijn grootste 
uitdaging is voor de komende tijd. “Binnenkort 
gaan we de verschillende bedrijven 
samenvoegen: financieel, organisatorisch en 
communicatief. Alles komt in één vereenvoudigde 
structuur. Vergeet ook niet dat we momenteel 
nog bezig zijn met de post-overname en het 
integratieverhaal van Anrova en Domani. De 
grootste uitdaging is om alles wat eraan komt 
op een redelijke tijd te realiseren. Anderzijds zijn 
we ook bezig met nieuwe overname’s. En dat kan 
soms snel gaan want er is veel geld in omloop 
voor overname’s.”, besluit hij met een glimlach. 

(*) Private Equity is een benaming voor investeerders 
die niet-beursgenoteerde bedrijven financieel hulp 
aanbieden door aandelen te kopen.

“De IT-business is een sector die 
ik ken en die veel mogelijkheden 
heeft.  Er wordt in het bedrijf 
ingezet op groei en dat wil 
zeggen dat we gaan voor 
overnames. En dat is mijn 
specialisatie!”

Alain Albertz
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Raadgeving door SAP 
veteraan met visie en 
ondernemerschap: welkom 
Mick de Valk!

Wij zijn zeer verheugd dat onze organisatie vanaf 1 september 
gebruik kan maken van de kennis en ervaring van Mick de Valk. 
Hij adviseert onze board over strategische onderwerpen.  
 
Mick is erg bekend binnen het SAP partner ecosysteem waarvan hij jarenlang zelf onderdeel 
uitmaakte. Onder zijn leiding werd Asecom, de SAP Business One partner die hij 17 jaar geleden 
oprichtte, één van de meest succesvolste collega partner bedrijven op de Nederlandse markt. 
Mick verliet Asecom eind februari 2021. Later dat jaar werd Aiden opgericht waarvan Asecom 
tegenwoordig deel uitmaakt.  

Door zijn achtergrond kent Mick de vraagstukken binnen een groeiende organisatie, weet hij hoe 
je ambities vormgeeft en welke valkuilen er tijdens een groeiende organisatie op de loer liggen. 
Daarnaast kent hij de markt en het uitgebreide productportfolio van SAP en haar partners als geen 
ander. Een industrie-veteraan dus waarmee onze board graag ruggenspraak pleegt bij het nemen 
van strategische beslissingen.

“Mick de Valk is een zeer 
waardevolle raadgever. Zijn 
expertise zal onze groep verder 
bekrachtigen.”

Group CEO Kris Adriaenssens
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Fun

Het WK komt naar Harelbeke
Sinds enkele weken beschikt niet alleen Venlo maar ook 
Harelbeke over een heilige grasmat! Zij het in de vorm van een 
nagelnieuwe kickertafel.
Je ogen hebben af en toe even rust nodig 
van alle schermactiviteit. Regelmatig 
ontspannen, dat is dus de boodschap. Want 
alleen dan komen brein en lichaam terug tot 
rust.  Daarom nodigen we je uit om jezelf in te 
inspannen ter ontspanning.  En zeg nu zelf. Wat 
is er leuker dan jouw collega’s uitdagen voor 
een partij kicker op het werk? 
Verschillende collega’s leven zich regelmatig 
uit tijdens een partijtje. Het gerucht gaat dat 
diverse medewerkers in Harelbeke het spelletje 
bijzonder goed onder de knie hebben. De 
naam van Jenci Vanhove wordt gefluisterd als 
topscoorder. 

Niet spelen = niet scoren

Thomas Van Severen is ongetwijfeld de 
Harelbeekse mascotte. Hij amuseert zich 
kostelijk met het spel. Zelf zegt hij hierover 
“meedoen is belangrijker dan winnen!” En dat 
kunnen wij natuurlijk alleen maar beamen. Want 
wie niet speelt, mist belangrijke ‘ontspannings’-
punten. Thomas wint dus sowieso van alle collega’s die heel de dag alleen maar achter hun 
beeldscherm blijven zitten.

Komt er een interland?

Wat heeft de toekomst in petto? Vormt er 
zich een bedrijfscompetitie binnenin de 
organisatie? Komt er ook een voetbaltempel 
in Lier? Spelen we in de toekomst over-en-weer 
uitwedstrijden? Een interland met Venlo?

Wat we zeker weten is dat een ontspannen 
sfeer het werkplezier bevordert én samengaat 
met een verhoogde productiviteit. Dus houd 
jouw stresslevel laag en daag jouw collega ook 
eens uit. Je zult zien dat je na 5 minuutjes kicker 
weer een stuk frisser achter jouw bureau zit.

Foto: De strategische aanpak in Harelbeke. Vlnr.: Brecht 
Vermeulen, Steven Dhont, Thomas Van Severen, Fangio 
Roegies, Lesley Beeckman, Eddy Dobbelaere.

Foto: In Venlo maakt men zich inmiddels klaar voor een 
interland. Jan-willem Bruijsten en Maurick Verhoeven 
tijdens een VriMiBo oefenduel.
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Recruiting

Your career starts here!
Je weet het. We zijn naarstig op zoek naar nieuwe collega’s. 
Variërend van junioren, aan het begin van hun carrière voor 
onze inhouse SAP Business One opleiding, tot doorgewinterde 
SAP S/4HANA Cloud experts. En als er iemand nog een geheime 
voorraad functionele consultants heeft, die instant kunnen 
beginnen, hangen we de vlag helemaal uit! 

Toekomstige trajecten veilig stellen

De bloedgroep is go-forward, de handen uit de mouwen en toetsenborden in de aanslag. Dit 
siert onze organisatie en zorgt voor onderlinge erkenning van collega’s. We zijn echter momenteel 
zo succesvol dat we haast de boot moeten afhouden voor toekomstige projecten. En dat willen 
we natuurlijk niet! Het is daarom zaak dat we nu zeer snel nieuwe professionals aan het team 
toevoegen.

Tegenwoordig snuffelen kandidaten het liefst eerst even online rond. Ze bezoeken de website en 
beslissen aan de hand van wat ze zien en lezen of een werkgever interessant genoeg voor hen is. 
Vandaar dat we op de Anrova en Domani site nieuwe landing pages publiceren. Daar krijgt de 
bezoeker een eerste beeld van de werkzaamheden, sfeer en collega’s binnen het bedrijf. Natuurlijk 
staan er vacatures gehighlight, maar het betreft vooral ook een eerste kennismaking met ons als 
organisatie(s), de jobs, sfeer en de mensen die hier werken. 

Recruitment marketeer

Dit is behoorlijk professioneel aangepakt. Een heuse recruitment marketeer nam onze organisaties 
onder de loep. Vijf jaar geleden bestond deze job waarschijnlijk nog niet. Deze expert las zich in, 
bekeek video’s, scrolde ellenlang door foto’s en las de Compass uitgaves van A-tot-Z. Ze informeerde 
zich, interviewde en vroeg door. Haar bevindingen beschreef ze als werkgeversmerk en een DNA voor 
de organisatie wat vervolgens uitvloeide in een talentenprofiel. Welke personen passen het best bij 
onze organisatie? 

De laatste stap in het proces was het vertalen van deze bevindingen in woord in beeld. Dit 
betekent kernwoorden kiezen, authentieke foto’s zoeken, en belangrijk voor vindbaarheid online 
SEO optimalisaties doorvoeren. Uiteindelijk kregen wij een advies / blauwdruk hoe de beide landing 
pages eruit zouden kunnen zien. Na deze hand-over kunnen we aan de slag om hem zelf te bouwen. 
Heldere, professionele maar ook sfeervolle pagina’s! 

Kijk binnenkort zelf maar eens naar de betreffende vacaturesite of je jezelf in het werkgevers brand 
herkent.

Online vanaf december 2022:

https://www.anrovasolutions.com/careersite https://www.domani-bs.nl/home/vacature

https://www.anrovasolutions.com/careersite
https://www.domani-bs.nl/home/vacature
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Erkenning

Vertrouwen // 
verantwoordelijkheid
Competentie-
gedrevenheid
Contentbijdragen 
(Compass)

Organisatie

Nauwe samenwerking 
teams
Bereikbare managers
Strategische 
overnames
Hybride werk (3 
locaties + thuis)

Werk

Uitdagende & diverse 
projecten
Sterke in-house 
expertise
Skillstown

People
Open communicatie
Employee surveys
Project “One Team”

Behoeften

Duurzaam werkritme
Aanspreekpunt(en) en 
feedback
Openheid en vertrouwen

Ambities

Vakspecialisatie
Diversiteit klanten- en 
projectportefeuille
Focus op persoonlijke & 
bedrijfsgroei

Persoonlijkheid

Oplossingsgerichte 
ingesteldheid
Service-minded
Groei-mindset

De rol van de ANDO Group

De rol van dit talent

Regio  Lier / Harelbeke / Venlo
Opleiding Bachelor / Master informatica / Bedrijfseconomie (Comm. / Int.), HW, TEW
Ervaring  junior / midcareer / senior
Systeemkennis:  ERP (bv SAP), Microsoft (bv SQL), Office, CRM, bedrijfsprocessen…

Bio

Het Werkgeversmerk
Werken bij ANDO Group, betekent mee bouwen 
aan de toekomst: die van jou, die van ons en 
die van onze klanten. We doen dat met een 
diepgaande kennis van zaken, in teamverband 
en met oog voor de lange termijn. Zo maken 
we ons hoofddoel waar: samen werken, samen 
groeien.

Kies je voor ANDO Group, dan kom je terecht 
in een collegiale sfeer van openheid en 
vertrouwen. Doelstellingen zijn belangrijk, maar 
zolang de service naar de klant toe centraal 
staat, krijg je zelf de vrijheid om de weg er 
naartoe vorm te geven.

Bij ANDO Group zijn we ambitieus, zetten 
we hoog in op vakkennis, fair advies en 
waardecreatie, en dat het liefst in een duurzaam 
jasje, zowel in de relatie met onze klanten als 
met onze medewerkers.

Het DNA

We care, we innovate

CU | lange termijn, kennis, fair advies, vertrouwen
EM | teamspirit, ondernemerschap, creativiteit, 
grote doelen bereiken
CSR | duurzame bedrijfsvoering, waardecreatie
I&R | respect, eerlijkheid, opbouwende 
samenwerking
TL | expertise, kennis, vakautoriteit
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Anrova Solutions is als SAP partner in de Benelux gespecialiseerd in SAP kmo-software zoals SAP 
Business One en SAP S/4HANA public cloud. Met een ruime ervaring in diverse sectoren staan 
onze consultants garant voor een efficiënte begeleiding van kmo-bedrijven bij hun digitale 
transformatie.
Verzeker uw succes met een betrouwbare partner en maak van uw bedrijf een Intelligent 
Entreprise. Neem snel contact op voor een demo. 

Heeft uw bedrijf groeiambities, 
maar wilt u niet de kopzorgen die 
gepaard gaan met complexe on-
premise systemen? 

Dan is SAP S/4HANA Public Cloud de perfecte 
oplossing. Wij praten er graag over met u! 

 � Innovatief

 � Snelle implementatie

 � Geïntegreerde AI-technologie 

 � Schaalbaar 

 � Kostenefficient

Stop nooit met verbeteren

SAP S/4HANA Cloud
Het ERP-platform van de 

toekomst!

The Compass is een uitgave van 
ANDO Groep voor Anrova Solutions 
en Domani Business Solutions.

www.anrovasolutions.com www.domani-bs.nl


