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 VERDER INTERNATIONAL BV 
• Internationale groep; 
• 3 divisies, 50 zelfstandige 

vestigingen 
• Levert geavanceerde 

pompen voor (industriële) 
verwerking vloeistoffen & 
laboratorium analyse 
apparaten (Retsch: maal- en 
zeefmachines; Carbolite: 
industriële ovens; Eltra: 
Analysers voor gasmetingen) 

• Moet voldoen aan strenge 
hygiëneregels 

 
VRAGEN 
• Consolideer op 

gestructureerde wijze 
informatie uit onze 
bestaande ERP-systemen en 
lokale boekhoudingen, om 
financiële gegevens van 
zelfstandige vestigingen snel 
te kunnen analyseren en 
rapporteren 

• Regel autorisatie centraal 
 

OPLOSSING 
CPMview consolideerde met 
BOARD (www.board.com) 
essentiële informatie voor 
financiële rapportages, sales 
en budgettering.  

 
CPMview HELPT VERDER MET CPM TOOL BOARD  
AAN GEDETAILLEERDE FINANCIËLE RAPPORTEN 
 
Verder International heeft ambitieuze groeiplannen. Effectieve, actuele financiële 
verslaglegging is daarvoor onmisbaar. Het bedrijf gebruikte voorheen Excel-sheets om 
informatie van vestigingen te consolideren op groepsniveau. Dit leidde maandelijks tot 
veel, handmatig en foutgevoelig werk.  
 
Michiel van Mourik, group controller bij het hoofdkantoor: “Iedereen werkte met een 
eigen versie van de waarheid. We waren veel tijd kwijt aan discussies over de juiste cijfers. 
Met het management informatiesysteem BOARD hebben we een schil ontwikkeld over 
onze Excel files en ERP datebases om deze data te structureren. In nauwe samenwerking 
met CPMview hebben we ons consolidatieproces geautomatiseerd. 
 
Deze informatie kunnen we tevens centraal delen zodat we allemaal dezelfde cijfers 
gebruiken voor analyses.”Met zo’n 50 zelfstandige juridische entiteiten en drie divisies 
moet Verder International iedere maand een grote hoeveelheid financiële informatie 
consolideren, afkomstig uit zeer diverse systemen. CPMview leverde met BOARD een 
management informatiesysteem waarmee iedere vestiging de eigen (ERP) systemen kan 
blijven gebruiken, maar de informatie via het hoofdkantoor kan consolideren en delen.  
 
OUDE SITUATIE? Excel met foutgevoelige formules 
Van Mourik: “Iedere controller bouwde voorheen eigen Excel-overzichten om gegevens 
vanuit onze ERP systemen aan te leveren. Dit was zeer foutgevoelig: we moesten zelf 
informatie ordenen om te kunnen consolideren. De kwaliteit van de managementinfo en 
de key performance indicators (KPI’s) liet te wensen over. Met BOARD voorkomen we dit, 
doordat het financiële informatie verzamelt in een gecontroleerde en beveiligde 
omgeving en toch een koppeling behoudt met de brondata, zodat we altijd één versie van 
de waarheid gebruiken. Autorisatie is nu centraal geregeld. Met de programmeervrije 
toolkit kunnen controllers bovendien geavanceerde financiële rapportages en grafische 
multidimensionele modellen bouwen.” 
 

 

Geen discussie meer nodig over 
actuele financiële gegevens 
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MANAGEMENTSAMENVATTING 
 
DOEL 
data uit diverse bronnen 
consolideren 
 
BRANCHE 
industriële apparatuur 
 
WEBSITE 
www.verder.com 
 
OMZET 
€ 200 miljoen (2011)  
 
VOORDELEN IN HET KORT 
• Voorkomen van dubbel werk 
• Kwaliteit informatie verhogen 
• 1 applicatie voor alle financiële 

informatie 
• Accountant kan financiële 

rapportages in 1x valideren: 
betere audit trail en 
besparingen 

• Snel en eenvoudig gegevens 
aanleveren, bijvoorbeeld voor 
CBS-enquêtes 

• Koppeling met zowel 
verschillende ERP systemen 
(bv. Navision en Sage) als 
Microsoft Office applicaties 
(bv. Excel sheets) 

• Verder kan systeem zelf 
onderhouden 

WAAROM CPMview? Combinatie van BI en CPM die alle (ERP) systemen koppelt 
Van Mourik: “We hebben 4 partijen benaderd, maar alleen CPMview kon met BOARD, 
een oplossing die BI en CPM combineert, al onze (ERP) systemen onderling koppelen om 
data te consolideren en financiële rapportages te maken. Sommige van onze vestigingen 
gebruiken bijvoorbeeld ERP van Navision en andere van Sage. Er zijn zelfs enkele kleine 
kantoren bij die nog samenwerken met een extern boekhoudkantoor. CPMview 
overbrugt met BOARD al die verschillen en dat tegen een prijs die voor een MKB-bedrijf 
als het onze zeer aantrekkelijk is.” 
 
WAT VERKLAART HET SUCCES? CPMview denkt mee 
Van Mourik: “CPMview kent BOARD door en door en denkt mee hoe deze BI- en CPM-
tool het beste aansluit op bestaande processen binnen Verder. CPMview reageert altijd 
zeer adequaat op onze vragen en heeft het systeem gestructureerd ingericht terwijl al 
onze systemen ongestoord bleven draaien, zodat niemand last heeft gehad van de 
implementatie. Nu het soepel draait, kunnen we het zelf flexibel aanpassen aan onze 
wensen. Ik kan de aanpak van CPMview echt aanbevelen.” 
 
“De oplevering duurde circa 15 werkdagen en bleef binnen afgesproken tijd en budget, 
zodat we zelf snel konden starten. Het enthousiasme binnen de organisatie groeit met 
de dag, omdat medewerkers zien wat de voordelen zijn van alle informatie op 1 centrale 
plaats in BOARD. We hebben nu een geavanceerde tool met veel uitbreidingsopties, 
zodat we klaar zijn voor toekomstige ontwikkelingen. Forecasting is bijvoorbeeld al 
meteen ingebouwd. Om alle nieuwe mogelijkheden van BOARD op een rijtje te krijgen, 
zijn er overigens hele goede webinars en voorbeeldrapportages beschikbaar. Op die 
manier profiteren we ook van de kennis van andere BOARD-gebruikers.” 
 
WAT ZIJN DE VOORDELEN? Sneller rapporteren, actueel, volledig en betrouwbaar 
“Maandrapportages zijn veel sneller dan voorheen beschikbaar en bovendien altijd 
actueel, volledig en betrouwbaar. De datakwaliteit is verbeterd, want BOARD signaleert 
fouten in rapportages automatisch. Gegevensanalyse gaat veel sneller. We besparen 
veel tijd: waar vroeger 3 mensen 7 uur bezig waren, kan 1 medewerker nu binnen een 
uur klaar zijn met gegevens aanleveren. De verplichte CBS-enquête gaat veel sneller. Op 
routinewerk kunnen we zo veel tijd besparen en onze accountant kan alle rapporten in 
1x valideren. Collega’s kunnen werk van elkaar overnemen, omdat we financiële kennis 
hebben geborgd in modellen die we centraal onderhouden.” 
 

“We besparen veel tijd: waar 
vroeger 3 mensen 7 uur bezig 
waren, kan 1 medewerker nu 
binnen een uur klaar zijn met 
gegevens aanleveren.” 

Michiel van Mourik, group 
controller Verder International 

 

TOEKOMSTPLANNEN: 
“De volgende stap is om een datawarehouse bouwen 
waarbij meerdere gebruikers toegang hebben tot 
verkoopinformatie binnen BOARD. Onze prioriteit ligt 
nu bij optimalisatie van het rapportageproces, 
waarbij lokale gebruikers zelf de data in BOARD 
klaarzetten en controleren. We gaan daarvoor onze 
ICT overbrengen naar een SaaS-omgeving en steeds 
meer verkoopinformatie vanuit onze systemen online 
ontsluiten voor medewerkers op verschillende 
devices, zoals iPads”, besluit Van Mourik. 
 


