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Rob Melchels, directeur van Van Gameren Bouw en bestuursvoorzitter van Bouwend Nederland afdel-

ing Zuid Oost Gelderland: “Van Gameren Bouw houdt zich dagelijks bezig met het bouwen en renov-

eren van nieuwbouw (woningen én bedrijfspanden),  renovatie-, onderhouds-, en restauratieprojecten. 

Zowel grote als kleine projecten. We zijn vooral gespecialiseerd in maatwerk projecten. Dit doen wij 

dagelijks met zo’n 16 vaste medewerkers. ”

Overstap van AEC naar Exact bouw7

Bij Van Gameren Bouw zijn ze al een tijdje bezig 
met digitalisering. “Voordat we Exact bouw7 
gebruikten, maakten we gebruik van AEC voor 
onze projectadministratie en Exact Online voor 
de boekhouding”, legt Rob uit. “Hier waren we 
nog niet helemaal tevreden over, het bracht ons 
nog niet de voordelen die we als bedrijf wilden 
ervaren. We hadden het gevoel dat er meer winst 
te behalen viel op het gebied van efficiënter en 
papierloos werken. De zoektocht ging dan ook 
verder en uiteindelijk viel de keuze op Exact 
bouw7.”

Soepele overgang door implementatie 
op maat

“Eerlijk is eerlijk, we zagen toch wel op tegen de 
implementatie van Exact bouw7”, vervolgt Rob. 
“Het in gebruik nemen van nieuwe software is 
altijd spannend, vooral als de hele organisatie 
ermee gaat werken. Terugkijkend op de overgang 
naar Exact bouw7 durf ik best te zeggen dat het 
erg mee is gevallen. Het is tijdelijk een beetje 
meer werk, maar omdat je op zo’n korte termijn 
de voordelen al ervaart, heb je dat er graag voor 
over. Mede dankzij de deskundige inzet van de 
consultants van Exact bouw7 is de implementatie 
soepel en snel verlopen. De consultant neemt 
echt de tijd om de hele situatie en de bestaande 
processen te begrijpen en komt vervolgens met 
een op maat gemaakt plan om de implementatie 
zo soepel mogelijk te laten verlopen.”



Meer tijd voor het échte werk

“Exact bouw7 wordt op dit moment volledig 
bij ons geÏmplementeerd en we zien nu al 
grote voordelen”, aldus Rob. “Zo besparen 
we veel meer tijd doordat de (handmatige) 
administratieve handelingen aanzienlijk zijn 
teruggebracht. Dit zorgt er tevens voor dat 
gegevens niet meer dubbel worden ingevoerd 
en er minder fouten worden gemaakt. We 
werken nu al een stuk efficiënter!”

Gebruiksvriendelijke app

Voor de medewerkers van Van Gameren Bouw 
is het natuurlijk een leerproces, maar ze zijn 
tot zover erg tevreden over Exact bouw7. “De 
app is super gebruiksvriendelijk en makkelijk in 
gebruik. Voor zowel de mensen op kantoor als 
de mensen op werklocatie. 
Het begin is vaak even lastig omdat men altijd 
moet wennen aan verandering. Gelukkig ervaren 
de medewerkers nu zelf de voordelen van de 
app en vinden het prettig om mee te werken. 
Iedereen heeft tegenwoordig tenslotte een 
smartphone en is dus al een beetje gewend aan 
het digitale aspect. Dat komt het proces alleen 
maar ten goede.”

De behoefte

Efficiënter en papierloos werken  
vanuit één systeem.

De oplossing:
Exact bouw7

Naam van de organisatie:
Van Gameren Bouw

Branche organisatie:
Onderhoud, nieuwbouw en restauratie

Vestiging(en):
1 in Gendt

Aantal werknemers:
16 vaste werknemers

De voordelen:
 + Gebruiksvriendelijkheid; voor alle lagen 

in de organisatie;
 + Forse tijdsbesparing;
 + Minder handmatige handelingen;
 + Minder fouten;
 + Meer tijd voor het échte werk.

De slogan van Exact 
bouw7 slaat de spijker op 
zijn kop: ‘Meer tijd voor het 
échte werk’. We hebben nu 
al veel meer tijd om ons 
te focussen op wat écht 
belangrijk is, het bouwen!”

Snelle support afdeling

Rob gaat verder: “Wat we ook als erg fijn ervaren 
is de supportafdeling. We stellen onze vraag 
en hebben binnen 5 minuten een duidelijk 
antwoord. Zo kunnen wij direct verder met onze 
administratie. Erg handig en, in tegenstelling tot 
vele andere supportafdelingen, super snel! Hier 
zijn wij erg blij mee.

Bij Van Gameren Bouw raden ze dan ook zeker 
Exact bouw7 aan als digitaal fundament. “Wij zijn 
hierdoor in staat om onze relaties nog beter van 
dienst te kunnen zijn!”



Voordelen Exact bouw7

Gebruiksvriendelijkheid; voor alle lagen in de 
organisatie;

Forse tijdsbesparing;

Minder handmatige handelingen

Minder fouten

Meer tijd voor het échte werk. 



Wie is Exact?

De financiële cloudsoftware van Exact 
ondersteunt de groei en het succes van 
meer dan 500.000 ondernemers, kleine en 
middelgrote bedrijven en hun accountants. 

Zij vertrouwen op onze toekomstbestendige 
software voor het nemen van weloverwogen 
zakelijke beslissingen gericht op het behalen 
van de doelstellingen van vandaag en de 
ambities van morgen.
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