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VAN DER VALK 
HOTELS & RESTAURANTS 
• Internationaal actief 
• Bijna 100 vestigingen 
• Groeit al sinds 1939 
• Moet resultaten transparant 

presenteren 
• Wil tijdig bijsturen op basis 

afwijkende resultaten 
 
VRAGEN 
• Beter trends volgen en budgetteren 
• Duidelijke, controleerbare 

bedrijfsanalyses per dag/maand 
• Cijfers inzien/invoeren op iPad 

(toekomstwens) 
 
OPLOSSING 
CPMview combineerde met BOARD 
(www.board.com) stuurinformatie 
voor financiële rapportages, sales, 
inkoop en budgettering uit diverse 
administratieve (AccountView) en 
horecaspecifieke applicaties en 
databases. 

VAN DER VALK HOUDT SCHERPE BLIK OP BUDGETTEN, INKOOP EN OMZET 
Horecaconcern Van der Valk International kan na de implementatie van BOARD door 
CPMview met effectieve, actuele financiële analyses de resultaten van vestigingen beter 
vergelijken. 
 
Edwin van Heteren, CFO bij Van der Valk International: “Als cijfers vroeger vragen 
opriepen, duurde het lang om de oorzaak te vinden. Vergelijken was helemaal moeilijk, 
omdat het soms appels en peren waren, vanwege verschillende versies van Excel 
bestanden. Met BOARD klikken we simpel door naar de bron en kunnen we snel 
bijsturen op basis van actuele, consistente cijfers. Dat scheelt mij ook veel werk als ik de 
cijfers moet presenteren aan (externe) financiers.” 
 
Van der Valk is een familiebedrijf met een lange historie. De keten kent vele 
horecatakken en heeft nu vestigingen in Nederland, Duitsland, België, Spanje, op Aruba, 
Bonaire en Curaçao. De formule biedt ‘eenduidigheid en betaalbaarheid’. Hetzelfde 
wilde Van der Valk bereiken met de CPMview-implementatie van BOARD. Met dit 
informatiesysteem kunnen managers van iedere vestiging de eigen administratieve 
applicaties en databases gebruiken en deze info veel beter en sneller analyseren om bij 
te sturen.  
 
OUDE SITUATIE? Excel met veranderende formules 
“We hebben jaren geleden eigen Excel-overzichten laten maken om maandrapportages 
te maken met omzet- en inkoopgegevens, kosten en kamerbezetting in onze hotels en 
restaurants. Vestigingsmanagers of administrateurs wijzigden wel eens een formule, 
zodat cijfers niet meer consistent en vergelijkbaar waren. Dit leverde fouten op waarvan 
de oorzaak moeilijk te vinden was. Met BOARD kunnen we de kwaliteit van de 
managementinfo verbeteren door deze gecontroleerd in een beveiligde omgeving te 
verzamelen.” 
 

WAAROM CPMview? Alles-in-een, goede prijs-kwaliteitverhouding 
Van Heteren: “Uit grondige vergelijking van verschillende leveranciers bleek dat alleen 
CPMview met BOARD een oplossing bood, gekoppeld aan Accountview, die tevens 
direct is te gebruiken in de horecasector. 

 
‘Consistente en vergelijkbare 
cijfers dankzij BOARD’ 
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MANAGEMENTSAMENVATTING 
 
DOEL  
Data uit diverse bronnen 
combineren en analyseren 
 
BRANCHE  
Horeca 
 
WEBSITE 
www.valk.com 
 
OMZET  
>€100 miljoen (2012) 
 
VOORDELEN IN HET KORT 
• Koppeling met algemene 

administratieve applicaties, 
zoals AccountView, en  
horecaspecifieke, zoals Aloha 
(POS software), Hotel 
Concepts, Nostradamus 
(urenregistratie) 

• Minder foutgevoelig 
• 1 centrale, actuele ‘versie van 

de waarheid’ 
• Eenvoudig toekomstig 

uitbreiden (bv mobiele 
toegang of BOARD via iPad) 
 

Een van de andere leveranciers wilde het systeem zelfs vanaf de grond opbouwen. Wij 
vonden dit veel te riskant, omdat je dan maar moet afwachten wat je krijgt en de kosten 
moeilijk kunt voorspellen. We kunnen met BOARD al onze bedrijfsinformatie (financieel, 
kamerbezetting, personele uren en verloning) in een overzichtelijk scherm combineren 
en er snel analyses op loslaten. De prijs-kwaliteitverhouding van CPMview is bovendien 
zeer aantrekkelijk vergeleken met de alternatieven.” 
 
WAT VERKLAART HET SUCCES? Eén aanspreekpunt voor CPM- en BI-expertise 
“CPMview heeft gestructureerd in kaart gebracht hoe we bruikbare informatie kunnen 
verzamelen in BOARD, zodat we allemaal dezelfde cijfers gebruiken voor analyses. Alles 
zonder arbeidsintensief en foutgevoelig werk. Omdat er een koppeling blijft met de 
brondata, hebben we altijd één actuele versie. Met een muisklik kunnen we 
grootboekrekeningen controleren. We hebben nu bovendien veel geavanceerdere 
financiële rapportages. De toegevoegde waarde van CPMview zit in de BOARD-expertise 
die het combineert met kennis van bedrijfsprocessen in de horecasector. CPMview 
heeft eerder met BOARD een zeer complexe Business Intelligence- en CPM-
implementatie bij Park Plaza Hotels met succes voltooid. We mochten daar op 
referentiebezoek en kregen uit de dagelijkse praktijk van een vergelijkbaar bedrijf een 
heel eerlijk beeld over de voordelen, maar ook alle haken en ogen waarmee je rekening 
moet houden bij een BI- en CPM-implementatie. Dat maakte mij duidelijk dat ik de 
implementatie beter in drie dagen kan laten uitvoeren door specialisten van CPMview 
dan er zelf meerdere dagen in te stoppen.” 
 
WAT ZIJN DE VOORDELEN? Beter aansturen met actuele, consistente cijfers  
“BOARD heeft een directe koppeling met Hotel Concepts en andere bedrijfskritische 
applicaties, waarmee we de bestaande processen binnen onze organisatie aansturen. 
Dat vereenvoudigt de implementatie, zodat deze binnen afgesproken tijd en budget uit 
te voeren is en wij de functionaliteit kregen die we gevraagd hebben. We kunnen kosten 
van huisvesting, inkopen en personeel veel beter vergelijken tussen de vestigingen en 
hebben nu ook een server toegevoegd, zodat BOARD voldoende rekencapaciteit heeft 
voor managers in al onze vestigingen. Die zijn alle nieuwe mogelijkheden aan het 
ontdekken.” 
 
“BOARD verzamelt uit diverse applicaties inkoop- en omzetgegevens van restaurant en 
hotel en combineert dit bijvoorbeeld met gewerkte uren. De resultaten worden 
inzichtelijk grafisch gepresenteerd, bijvoorbeeld met meters die rood of groen uitslaan 
als trends afwijken. Dat geeft managers houvast om bij te sturen. Ze kunnen nu 
maandelijkse budgetbesprekingen houden op basis van consistente, actuele cijfers.” 

“De toegevoegde waarde van 
CPMview zit in de BOARD-
expertise die het combineert 
met kennis van 
bedrijfsprocessen in de 
horecasector.” 

Edwin van Heteren, 
CFO Van der Valk International 

 

TOEKOMSTPLANNEN: 
“Andere Van der Valk-takken hebben de voordelen 
van BOARD al ingezien en gebruiken het nu ook. 
Omdat veel van onze managers al een iPad 
gebruiken, hebben we CPMview ook gevraagd om 
Board te ontsluiten via mobiele apparaten. 
Toekomstige uitbreiding kan namelijk ook eenvoudig. 
Op basis van de uitstekende samenwerking heb ik er 
alle vertrouwen in dat CPMview dat nieuwe project 
ook succesvol zal voltooien.” 
 


