
Met één druk op de knop worden alle documenten uitgeprint voor de chauffeurs: leverbonnen, 

adressen, ritvolgorde … . Gewijzigde afspraken kunnen we gemakkelijk verschuiven in de agenda. 

Terwijl we vroeger een fulltime medewerker moesten inzetten voor de planning, volstaan hiervoor 

vandaag slechts twee dagen per week. Cédric Maenhout, operationeel manager, Maenhout nv

“

Maenhout NV is sinds 1983 gespecialiseerd in het 
plaatsen en onderhouden van anti-vuilmatten, logomatten, 
matten op maat en sanitaire toestellen in Oost-, West- 
en Zeeuws-Vlaanderen. Deze dienstverlening brengt een 
uitgebreid logistiek beheer met zich mee. In het magazijn 
worden de matten gewassen, gedroogd en gesorteerd, 
waarna ze worden klaargelegd voor de chauffeurs. De 
bedrijfsgebouwen in Brugge omvatten dan ook naast 
kantoren, een industriële wasserij en een publiek wassalon.

Met haar jongste activiteit ‘Geurbeleving’ lanceert Maenhout 
een nieuwe trend bij de Belgische bedrijven. Zaakvoerder 
Philippe Maenhout: “Een zorgvuldig geselecteerde, 
aangename geur zorgt ervoor dat klanten en medewerkers 
zich prettiger voelen. De verblijfsduur neemt toe waardoor 
er uiteindelijk meer koopimpulsen zijn. Voor medewerkers 
geldt dat de productiviteit toeneemt en er een betere 
werksfeer ontstaat. Wij zijn exclusieve verdeler voor België 
van de professionele geursystemen van Voit en zijn door 
hen opgeleid als adviseur voor het toepassen van de juiste 
geuren en toestellen volgens de specifieke noden van ieder 
bedrijf.”

Nood aan integratie

Voor de facturatie, het contractbeheer en de boekhouding 
doet Maenhout al jaar en dag een beroep op Sage BOB 50, 
van leverancier Puype Consulting & Computing. Los daarvan 
gebruikte Maenhout een lokale toepassing voor de planning. 

De facturatie gebeurt trimestrieel volgens de voorwaarden die 
vastgelegd zijn in het contract.

“Wij zijn een echt servicebedrijf, met 10.000 anti-vuilmatten in 
omloop die op regelmatige basis vervangen en schoongemaakt 
dienen te worden. De schoonmaakfrequentie – vaak om de 
twee of vier weken – is vastgelegd in het contract. De data 
kunnen echter altijd opschuiven door verlofperiodes of de klant 
kan steeds beslissen om zijn matten meer of minder vaak 
te laten wisselen. Dat maakt dat de planning van onze drie 
chauffeurs erg flexibel moet zijn en tegelijk – door het grote 
aantal bezoeken per dag – bijzonder efficiënt.”

Jammer genoeg was er geen integratie mogelijk tussen 
de contractgegevens in Sage BOB 50 en de planningstool. 
“Wijzigingen in de leverfrequentie moesten we telkens 
manueel aanpassen in het contract. Omdat dit niet houdbaar 
was, hebben we vier jaar terug een zware investering gedaan in 
een softwarepakket met PDA’s, dat de link moest leggen tussen 
magazijn, planning en contracten. Maar de toestellen voldeden 
niet en we moesten noodgedwongen op zoek naar een nieuwe 
oplossing”, aldus Philippe Maenhout.

Planning 60% sneller en optimale rotatie

Puype Consulting & Computing stelde in combinatie met de 
nieuwste versie van Sage BOB 50 een maatwerkoplossing 
voor in Excel. Met de modules BOB-ole en BOB-script is 
het immers mogelijk om gegevens van Sage BOB 50 te 
exporteren naar Excel en terug. Het goede nieuws was dat 
deze oplossing budgettair een pak aantrekkelijker was dan 
de vorige investering, dus de knoop was snel doorgehakt. 
In september 2011 ging Maenhout live met de nieuwe 
toepassing.
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Cédric Maenhout, operationeel manager: “In de Excel-
toepassing kunnen we met één druk op de knop alle 
adressen van één rit opvragen. Hiervoor overloopt de 
toepassing in Sage BOB 50 de leverfrequenties van alle 
klanten en de sluitingsdagen. Vervolgens worden alle 
documenten uitgeprint voor de chauffeurs: leverbonnen, 
ritvolgorde, adressenlijst, etc. Gewijzigde afspraken 
kunnen we gemakkelijk verschuiven in de agenda, waarna 
deze informatie meteen wordt weggeschreven in het juiste 
contract in Sage BOB 50. Het gaat allemaal erg vlot. Terwijl 
we vroeger een fulltime medewerker moesten inzetten op 
de planning, volstaan hiervoor vandaag slechts twee dagen 
per week.”

Naast de gewone anti-vuilmatten, verhuurt Maenhout ook 
matten waarop het logo van de klant staat afgebeeld. Voor 
een gelijkmatige slijtage dienen deze correct te roteren. 

“Elke logomat heeft een uniek nummer en ook een vaste 
magazijnlocatie. Per rit wordt een picklijst afgedrukt waarop 
de magazijnmedewerker de stocklocatie kan aflezen en het 
nummer van de logomat die er al het langste ligt. 
Op die manier zijn we zeker van een optimale rotatie”, aldus 
Cédric Maenhout.

Besluit 

“Als ondernemer wil ik graag nieuwe bedrijfstakken 
opstarten. De standaard rapporten in Sage BOB 50 bieden 
mij alvast een mooi overzicht over mijn business. Het CRM-
luik dat we binnenkort uitrollen, zal bovendien een extra 
drive betekenen voor de tak ‘geurbeleving’. Binnen drie jaar 
willen we in België een extra vestiging openen en intern 
perfect georganiseerd zijn, zodat we daarna ook naar het 
buitenland kunnen trekken”, aldus Philippe Maenhout.
En hij besluit: “Sage BOB 50 evolueert echt mee met zijn tijd 
en laat een vlotte integratie toe met externe toepassingen. 
We moeten nog alle mogelijkheden ten volle onderzoeken. In 
de toekomst willen we graag nog een stap verder gaan met 
digitale facturatie. Ook willen we op termijn onze chauffeurs 
uitrusten met gekoppelde iPads. Ons einddoel is een volledig 
papierloos dossier. Puype Consulting & Computing kan ons 
als menselijke en betrouwbare IT-partner hier uitstekend bij 
begeleiden”, vertelt Philippe Maenhout. 

Meer info over Maenhout: www.maenhout-nv.be 
Meer info over Sage BOB 50: www.bob50.be
Meer info over Sage: www.sage.be

Voordelen
•	 Vlottere rittenplanning 
•	 Automatisch afprinten van alle documenten
•	 Optimale stockrotatie (FIFO)
•	 Contracten steeds up-to-date met meest recente ritinformatie
•	 Strategische managementrapportering ondersteunt bedrijfsvoering
•	 Integratie mogelijk met externe toepassingen
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Over Puype Consulting & Computing
Puype Consulting & Computing BVBA is een IT solution provider voor KMO’s en zelfstandigen. Puype Consulting & 
Computing werd benoemd tot Sage BOB 50 Solution Center dankzij zijn jarenlange ervaring met Sage producten. Deze 
titel is de hoogste onderscheiding voor Sage BOB 50 dealers en wordt enkel verstrekt aan partners die een volledige 
implementatie van Sage BOB 50 projecten kunnen verzekeren.
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