
er
a 

/ 
03

.2
01

5

Case Study

nieuwe leverancier, wat een omschakeling van 
technische installatie vergde, maar toch een 
hoge besparing opleverde.

Gebouwenreiniging: 26% besparing
Dat een langdurige relatie met een 
toeleverancier verder verbeterd kan 
worden bleek voor VWR opnieuw met haar 
schoonmaakonderneming. Prestaties en 
dienstverleningsvoorwaarden zijn gezamenlijk 
onderzocht, wat heeft geresulteerd in een 
belangrijke besparing en voortzetting van de 
samenwerking.

“Tijdens de opvolgingsfase heeft Expense 
Reduction Analysts een duidelijke project-
verantwoordelijkheid getoond en zeker- 
gesteld dat de nieuwe contractcondities 

VWR International legt uitgaven onder de  
microscoop met Expense Reduction Analysts

Het resultaat

Expense Reduction Analysts finds extra profit

“VWR heeft een gefocusseerd team van medewerkers 
die allen expert zijn op onze kern-bedrijfsactiviteiten. 

Het beheersen van de operationele kosten is complex en 
tijdrovend. Dus dit is een gebied waarop Expense Reduction 
Analysts een belangrijke toegevoegde waarde kan bieden, 

en dat zonder veel van onze tijd in beslag te nemen.” 
Kris Nijs, VWR Director Finance & Controlling.

find extra profit

www.expensereduction.com

correct zijn doorgevoerd. We zijn zeer 
tevreden met de voortdurende aandacht en 
ondersteuning.”

PROJECT INFORMATIE

Industrie: Health Care

Kostencategorieën:
•	 Energie
•	 Waste	Management
•	 Office	Supplies
•	 Facility	Cleaning

Het Amerikaanse VWR International is 
gevestigd in Radnor, Pennsylvania en is een 
globaal opererende laboratorium apparatuur- 
en distributieonderneming met een omzet 
van	meer	dan	4	miljard	US$.	

Door de distributie van zeer gevarieerde 
productlijnen aan de belangrijkste 
farmaceutische en biotechnische bedrijven en 
aan de industrie, overheidsinstellingen en het 
onderwijs, draagt VWR over de hele wereld bij 
aan de vooruitgang van cruciaal onderzoek.

De Belgische VWR vestiging in Heverlee 
heeft Expense Reduction Analysts gevraagd 
efficiëntieverbeteringen	 voor	 verschillende	
indirecte kostencategorieën te ontwikkelen.

Energie: 24% besparing
Energie afnemers hebben doorgaans een 
lange termijn relatie met hun leverancier en 
kijken vaak niet kritisch naar hun langlopende 
contractcondities. En hoewel de elektriciteit- 
en gasmarkten competitiever zijn geworden, 
zijn de tarieven nog steeds niet zeer 
doorzichtig. Expense Reduction Analysts 
heeft daarom voor VWR een duidelijk overzicht 
van de beste en passende kostenreductie 
scenario’s opgesteld.

Kantoorbenodigdheden: 26% besparing
Uitgaven voor kantoorartikelen zijn 
noodzakelijk maar moeilijk te optimaliseren 
wanneer alternatieve oplossingen daarbij 
niet worden betrokken. Voor VWR heeft 
Expense Reduction Analysts verschillende 
opties geformuleerd, van het kiezen van 
gespecialiseerde leveranciers tot keuze voor 
andere productsoorten. 

Afval Management: 39% besparing
Hier kunnen niet alleen kosten maar ook 
het ondernemingsbeleid voor duurzaamheid 
een rol spelen. VWR heeft gekozen voor een 


