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Verschillen tussen de 
werkadministratie 
en financiële 
administratie komen 
niet meer voor.”

“
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In de afgelopen 5 jaar is Bloemendal Bouw  
wel keer zo groot geworden qua aantal 
medewerkers. Jan Costa, directeur van 
Bloemendal Bouw, vertelt hierover: “Als 
je bedrijf groeit, zal je meer aan andere 
mensen moeten overlaten. Er wordt dan 
meer gedelegeerd. En je wilt mensen 
vrijheid geven in hun werk. Daarnaast wil 
je toch een bepaalde mate van controle 
houden. Exact AEC helpt ons hierbij. Dit 
systeem geeft ons een goed inzicht in de 
status van de verschillende werken. We 
zijn continu op de hoogte van planning en 
voortgang. En met een druk op de knop 
zien we hoe het er financieel voor staat.”

Geleidelijk meer automatiseren
De software van Exact is modulair 
opgebouwd en Exact AEC is bovendien 
verkrijgbaar in diverse edities. Jan Costa: 
“In de loop der jaren zijn we – mede 
vanwege de groei van onze onderneming 

- steeds meer processen gaan
automatiseren. Recentelijk zijn we 
bijvoorbeeld overgestapt op de Pro-
editie van Exact AEC. Die biedt de meest 
uitgebreide functionaliteit. Voordeel van 
het licentiemodel van Exact is dat we het 
geleidelijk hebben kunnen opbouwen. 
Je wilt namelijk niet te snel te veel 
automatiseren. Dat kan ook tot weerstand
leiden. Mede dankzij deze geleidelijke
aanpak werken we nu al vele jaren naar 
volle tevredenheid met Exact.”

Eenvoudig een uittrekstaat maken
Bloemendal Bouw ondervindt bijvoorbeeld
veel plezier van de calculatiemodule 
van Exact AEC. Deze wordt intensief 
gebruikt. Erwin Heining, werkvoorbereider 
bij Bloemendal Bouw, vertelt hierover: 
“We zitten vaak met meerdere mensen 
tegelijk te calculeren. Op die manier 
doen we aardig wat offertes de deur 

Bloemendal Bouw is gevestigd in Leusden en staat bekend als 

een innovatief bouwbedrijf dat garant staat voor kwaliteit en 

een uitstekende service. Kenmerkend aan de onderneming zijn 

de korte lijnen, een platte organisatie en het hanteren van goede 

kwaliteitscriteria. Afspraak is afspraak bij de vijftig medewerkers 

van Bloemendal Bouw die in hun dagelijkse werk gebruik maken 

van Exact programmatuur. Bloemendal Bouw gebruikt Exact

Globe voor de financiële administratie en Exact AEC voor de 

werkadministratie. Bloemendal Bouw beschikt daarmee over een 

geïntegreerde totaaloplossing én over software die speciaal voor 

bouwbedrijven is ontwikkeld.
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dE bEhoEftE
•	 Inzicht in de status van de 

verschillende werken
•	 Eenvoudig calculaties en 

uittrekstaten opstellen
•	 Werken met actuele prijzen
•	 Eén versie van de waarheid

dE oplossinG
•	 Met Exact AEC continu op 

de hoogte van voortgang en 
planning

•	 Ondersteuning s@les in de 
Bouw standaarden

•	 Gebruiksvriendelijk 
calculatieprogramma in  
Exact AEC

•	 Werk- en financiële 
administratie lopen synchroon

uit. Het calculatieprogramma is erg 
gebruiksvriendelijk. uittrekstaten maken 
we vaak en dat gaat zeer eenvoudig. 
Vroeger deden we kleine calculaties in 
Excel, maar dat ging zeer omslachtig en 
één formulefoutje kon je gehele calculatie 
om zeep helpen.” Jan Costa vult aan: “Met 
regelmaat hebben we hier ook stagiaires 
over de vloer. Die zijn dan binnen een paar 
uur al ingewerkt in het systeem en kunnen 
meteen gaan calculeren. De inleertijd is  
zeer kort.”

Geen pakken papier meer
Met de materieelmodule hebben de  
medewerkers van Bloemendal Bouw goed
overzicht over het materieel. En 
hebben zij een goed zicht op de status 
van het keuringsproces. Bloemendal 
Bouw beschikt hiertoe over een 
standaardkoppeling tussen hun PAt 
keuringsapparaat van NIEAF Instruments 
en Exact AEC. “We kunnen precies zien 

welk materieel een uitvoerder nog niet 
heeft gekeurd. Voorheen hadden we 
hele pakken papier hiervoor nodig. Dat 
is nu niet meer het geval,’’ vertelt Jan 
Costa. “Ook zijn we erg tevreden over 
de geboden projectrapportages. De 
projectresultaten worden minimaal één 
keer per maand doorgenomen door 
het Management team. We zien direct 
waar bijsturing noodzakelijk is. Wekelijks 
worden boekingen gedaan, zodat we ieder 
moment duidelijk zicht hebben op de 
projectkosten en factureren parallel kan 
verlopen.”

tijdswinst met s@les in de bouw
sinds enige tijd hanteert Bloemendal 
Bouw de inkooplijsten van s@les in de 
Bouw. Erwin Heining: “We werken hierdoor 
met actuele prijzen. Zo kunnen we scherp 
calculeren en weten we hoeveel marge we 
werkelijk overhouden. Bovendien winnen 
we veel tijd. ter illustratie: “Gemiddeld 
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krijgen we iedere week 40 inkoopfacturen 
binnen voor hang- en sluitwerk. Dat vergt 
elke week een paar uur om in te boeken. 
Doordat Exact AEC het s@les in de Bouw 
formaat ondersteund, zijn we hier nu 
slechts vijf minuten aan kwijt. tel uit je 
winst!”

Werkadministratie en financiële 
administratie synchroon
“Het grootste voordeel van Exact is dat
we praktisch al onze processen ermee
automatiseren. Zowel de 
werkadministratie als de financiële 
administratie. Verschillen komen niet 
meer voor omdat processen in elkaar 
overlopen en gegevens slechts één keer
 worden ingevoerd, “aldus Jan Costa. 
“En niet onbelangrijk: Alles wat wordt 
uitgevoerd, wordt ook daadwerkelijk 
gefactureerd.” De medewerkers van 

Bloemendal Bouw vinden het erg prettig 
dat ze snel bij hun informatie komen. 
Jan Costa tot slot: “Vanuit allerlei 
invalshoeken vind je je informatie. Vanuit 
het project of de relatie, met een paar 
muisklikken ben je waar je wezen moet.”
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VoordElEn
•	 Grip	op	projecten
•	 Korte	inleertijden	

voor	calculatoren	en	
werkvoorbereiders

•	 Geen	dubbele	invoer	van	
gegevens;	minder	fouten

•	 Geen	pakken	papier	meer

Naam organisatie : Bloemendal Bouw Holding BV

Aantal AEC-gebruikers : 14

Branche Organisatie : Bouwend Nederland

Focusgebieden : Financieel, Projecten, service, CRM en 
Documentbeheer

Implementatiepartner : Exact 

Implementatietijd : 6 maanden

Vestigingen : 1

Website :  www.bloemendalbouw.nl
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