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Ondanks de groei 
van het bedrijf 
zitten we op
kantoor nog steeds 
met hetzelfde 
aantal mensen 
en dat wil wat 
zeggen.“

“
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“Toen ik in 2007 in dienst trad bij Van 
Wijngaarden, was de implementatie van 
Exact Globe al aan de gang. Deze liep 
echter niet geheel naar wens en het was 
mijn taak om ervoor te zorgen dat we 
op 1 mei 2007 over konden van Exact 
voor Windows naar Exact Globe. Ik kwam 
precies op het goede moment binnen. 
Bij mijn vorige werkgever had ik net een 
implementatietraject achter de rug. Al die 
ervaringen kon ik bij Van Wijngaarden zo 
toepassen,” vertelt Bob van Dijk, controller 
bij Van Wijngaarden.

Van 5 naar 15 producten in 4 jaar
Van Wijngaarden BV is de producent 
van de bekende Zaanse mayonaise: 
de gele tube met het rode dopje. In de 
loop der jaren is het assortiment steeds 
verder uitgebreid en nu wordt er, naast 
mayonaise, onder meer ook halfvolle-en

yoghurtmayonaise, kerriemayonaise,  
pittige mayonaise, knoflookmayonaise en 
whiskycocktailmayonaise gemaakt.
Ook produceert Van Wijngaarden sinds 
kort vier verschillende slaversierders 
onder de naam Zaanse Dressing. 
Daarnaast maakt het bedrijf nog een 
hele reeks aan producten voor private 
labels. Het bedrijf is sinds de introductie 
van Exact Globe in mei 2007 explosief 
gegroeid: van vijf verschillende producten 
naar liefst vijftien.

Exact Globe was een logische keus
Van Dijk: “De keus voor Exact Globe was
heel logisch. Exact voor Windows had 
altijd naar tevredenheid gefunctioneerd en 
het was tijd om verder te gaan. Het bedrijf 
was toe aan een professionaliseringsslag. 
Er was grote behoefte aan heldere en 
betrouwbare managementinformatie, 

In 1929 ontstond Van Wijngaarden B.V. als afvulbedrijf van 

plantaardige oliën. Jarenlang stond het bedrijf bekend om 

de superieure kwaliteit van het ‘gele goud’. Inmiddels is Van 

Wijngaarden uitgegroeid tot een internationaal gerenommeerde

mayonaiseproducent. De kennis van olie ligt echter nog altijd aan 

de basis van de grote variatie in mayonaise van Van Wijngaarden.

Exact hEEft absoluut 
EEn rol GEspEEld in onzE
ExplosiEVE GroEi
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oudE situatiE
In de tijd dat Van Wijngaarden nog
in Exact voor Windows werkte, ging 
veel informatie rond op losse lijsten 
waardoor fouten werden gemaakt 
en er niet optimaal kon worden 
gewerkt. Ook was hierdoor de 
managementinformatie onvolledig 
en onbetrouwbaar. 

dE oplossinG
Bijna alle bedrijfsprocessen zijn 
nu ondergebracht in één systeem: 
Exact Globe. Doordat alles aan 
elkaar gekoppeld is, kan er bij Van 
Wijngaarden nu veel efficiënter 
gewerkt worden en beschikt het 
management over betrouwbare 
managementinformatie. In de 
toekomst wil Van Wijngaarden ook 
de planningen gaan doen met 
Exact Globe.

én men wilde de voorraadbeheersing 
optimaliseren. Aan de hand van de 
weekplanning, die we nu nog niet in Exact 
doen maar in Excel, berekenen we wat we 
nodig hebben aan grondstoffen en
aan emballage. De lijst die daar uitrolt, 
wordt handmatig ingevoerd in E-inkoop. 
Deze zaken gaan vervolgens automatisch 
naar de leveranciers. Op het moment dat 
de producten hier fysiek binnenkomen, 
wordt de voorraad ingeboekt in Exact 
Globe en worden de facturen gecheckt 
door de administratie. Wanneer de 
grondstoffen binnen zijn, kan men in de
fabriek beginnen aan de productieorder, 
die ook aan de hand van de weekplanning 
wordt gemaakt. Eigenlijk doen we nu alles 
in Exact Globe, behalve de planningen. Dat 
willen we in de toekomst zeker wel gaan 
doen, want dan hebben we het natuurlijk 
helemaal voor elkaar.”

Maximale efficiëntie met de add-on Edi
“Wij werken hier met de add-on EDI, een
elektronische data interface. Dit is 
software die communiceert met de 
buitenwereld. Via hun eigen systeem 
plaatsen onze klanten een elektronische 
order bij Van Wijngaarden. Die order komt 
terecht in een soort postbus. EDI haalt 
continu deze orders op en zet ze bij ons 
op de server. Exact Globe haalt de data 
vervolgens van de server en zet ze in het 
systeem als verkooporder. Wij gebruiken 
het voor het elektronisch versturen van 
onze facturen. Het werkt eigenlijk net als 
e-mail, echt ideaal.”
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Naam organisatie : Van Wijngaarden B.V.

Organisatievorm : BV

Aantal medewerkers : 45 - 50

Aantal Exact-gebruikers : 13

Actieve Exact productlijnen : Exact Globe

Branche organisatie : Voedingsindustrie

Focusgebieden : Financieel, Logistiek, Productie, Voorraad

Implementatiepartner :  A.B. software & consultancy BV

Vestigingen : 1, Wormerveer

Website : www.vanwijngaardenbv.com

Feiten

“Wij hebben de boel nu heel goed
georganiseerd”
Van Dijk: “Er waren een aantal heldere
verwachtingen van Exact Globe. men 
wilde duidelijkere en betere rapportages 
uit het systeem kunnen halen en er ook 
de voorraad bij kunnen houden. Daar 
zijn we meer dan goed in geslaagd. 
Wij gebruiken Exact Globe nu heel 
breed. Financieel, facturatie, voorraad, 
productie, crm, projecten en inkoop – 
alles gebeurt nu in één systeem en is aan 
elkaar gekoppeld. Voor ons werkt dat 
fantastisch. Ondanks de groei van het 
bedrijf zitten we op kantoor nog steeds 
met hetzelfde aantal mensen en dat wil 
wat zeggen. Dan heb je de boel gewoon 
heel goed georganiseerd.”
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dE VoordElEn
•	 Dankzij	track	&	trace	gegevens
	 beter	achterhalen
•	 Veel	meer	overzicht	over
	 processen
•	 Alle	informatie	zit	nu	in	één
	 systeem	en	niet	meer	op	losse
	 lijsten
•	 Productie	is	verdubbeld	–	op
	 kantoor	zitten	nog	steeds	10	

man
•	 Goede	managementrapportages


