Richard Verkerk:

‘IT-tools zorgen voor kennis en inzicht’
Richard Verkerk is een van de data-analyse specialisten binnen het Auditteam van FACET. Als geen
ander kan hij de ‘ins and outs’ toelichten van de IT-tools waarmee FACET werkt. Voor een groot aantal
klanten stelde hij de afgelopen jaren analyses op om de controle van de jaarrekening beter uit te voeren
en bouwde hij dashboards waarmee klanten hun organisatie continu kunnen monitoren.
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Rik Rombouts, eigenaar Weterings Plastics:

‘Van rituele dans naar 100% controle’
Weterings Plastics, opgericht in 1940, is van
oorsprong een familiebedrijf dat zich bezig hield met
het ontwikkelen en repareren van tuinbouwmachines.
Het bedrijf, gevestigd in ’s Gravenzande, het hart
van het Westland, speelde in op de omslag waarbij
het Westland veranderde van een polderlandschap
in een gebied met voornamelijk glastuinbouw. Het
bedrijf hield zich, naast het bouwen en slopen van
kassen, ook steeds meer bezig met leidingwerk.
Weterings groeide en splitste zich op enig moment
in twee zelfstandig opererende bedrijven: Weterings
Mechanisatie en Weterings Plastics.
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‘Het is een plezierig
gevoel om te weten
dat mijn cijfers altijd
“spot on” zijn.’
Rik Rombouts is sinds negen jaar eigenaar van het bedrijf. ‘Ik was voor-
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boekhouding en met behulp van Lavastorm, het systeem dat Richard
voor mij bouwde, 100% controle. Richard kreeg van ons de ruwe

Vraag naar producten blijft stabiel

data van onze boekhouding. Met elkaar bekeken we welke controles

Vandaag de dag is Weterings Plastics producent van buizen, slangen en

we daarop konden loslaten. Ik ontvang nu één keer per maand een

aanverwante producten en heeft het bedrijf 35 man personeel in dienst.

spreadsheet met hun bevindingen en kan dan direct zien waar dingen

Rik: ‘We maken hier nog steeds buizen voor de glastuinbouw, maar

eventueel fout gaan of wat de uitzonderingen zijn. Als je nagaat dat wij

ook voor bijvoorbeeld kabelbescherming, glasvezel, zwembaden en

hier met 10.000 producten en recepturen werken, kun je wel bedenken

toepassingen voor gas. De vraag naar onze producten blijft stabiel, ook

dat ik dat een heel prettig idee vind. Als het nodig is, kan ik nu op tijd

omdat er steeds nieuwe toepassingen bij komen. Op het moment dat

bijsturen. Deze manier van werken komt in plaats van het eindejaars-

er nieuwe ontwikkelingen worden bedacht, bijvoorbeeld voor biogas-

gesprek, de jaarcijfers zijn eigenlijk bij-product geworden. In plaats van

centrales of de recycling van CO2, dan volgt daaruit een behoefte aan

één keer per jaar hebben we nu minstens twaalf keer per jaar contact

buizen en komen wij in beeld.’

met FACET.’

Wijzer met vallen en opstaan

Voor de muziek

Rik Rombouts voelt zich als de spreekwoordelijke vis in het water bij

Weterings Plastics was één van de eerste klanten waar FACET de IT-tool

het bedrijf. ‘Ik vind het fijn om echt iets te maken, iets dat tastbaar en

Lavastorm implementeerde. ‘Wij lopen dus voor de muziek uit. Dat

zichtbaar is. Ook vind ik het leuk om met innovatieve technische ontwik-

betekent ook dat we in eerste instantie wel met wat kinderziektes te

kelingen bezig te zijn. Dat komt beiden samen bij Weterings Plastics.’

maken hadden, maar die zijn inmiddels verholpen. Het is een plezierig

Het financiële onderdeel waar ondernemers mee te maken hebben,

gevoel om te weten dat mijn cijfers altijd “spot on” zijn.’

ligt hem minder na aan het hart. ‘Daar komt FACET dus om de hoek
kijken, al ben ik inmiddels met vallen en opstaan ook op het gebied van
financiën een stuk wijzer geworden.’
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