
Een vlotte samenwerking zorgt voor
tevredenheid aan beide kanten

DE KLANT Groupe Moerman (Belgique)

SECTOR  Productie van schoonmaakmaterialen

HET RESULTAAT

Met meer dan 125 jaar ervaring is Moerman (Meulebeke, 

Vlaanderen) gespecialiseerd in de ontwikkeling, 

productie en marketing van duurzame en innovatieve 

schoonmaakmaterialen. Het gaat in het bijzonder 

over vloer- en raamwissers en bijhorende accessoires, 

voor zowel de professionele als de retailmarkt. Geert 

Verhenne, consultant voor Expense Reduction Analysts, 

werd naar de CEO van Moerman doorverwezen. Iedereen 

in het bedrijf, van aankoop tot operaties, wordt altijd 

betrokken bij het kostenbeheer en daarom waren ze 

benieuwd wat ERA kon bereiken. Het project richtte zich 

op twee belangrijke kostencategorieën: verpakking en 

logistiek. De consultants onderzochten de uitgaven en 

werkelijke behoeften van het bedrijf, rekening houdend 

met de wens tot voorzichtigheid en de wens om dezelfde 

leveranciers te behouden. De klant had namelijk een 

zeer goede relatie met de leveranciers, maar hier en 

daar konden de prijzen toch worden aangepast. ERA 

slaagde erin om nieuwe prijzen te onderhandelen en 

enkele nieuwe leveranciers te introduceren. Dankzij 

de opvolging van ERA worden continu verbeteringen 

bereikt. In de categorie ‘verpakkingen’ werden alle dozen 

onderzocht om de beste kwaliteit te bepalen die aan de 

voorwaarden van het bedrijf voldeed en om alternatieve 

leveranciers aan te bieden met gelijkaardige of betere 

kwaliteit en betere prijzen. Samen met een verbetering 

van de interne bestellingsprocedure, leidde dat tot 

besparingen rond de 7%. De inspanning op het vlak van 

logistiek zorgde voor besparingen van ongeveer 12%.

Wij zien kansen waar u ze nooit voor mogelijk had gehouden.
Bel vandaag nog om het ware potentieel van uw bedrijf te ontdekken. expensereduction.com 

“

CASE STUDY

ONDERZOCHTE

KOSTENCATEGORIEËN:  

 

Logistiek, verpakking 

 

«Het was een vlotte samenwerking die 

onze verwachtingen overtrof. ERA

respecteerde onze voorzichtige

aanpak en onderzocht de dingen

grondig. We zijn zeer tevreden

met het resultaat.

SERGE BRAUN, CEO MOERMAN

“Moerman is een goed georganiseerd 

bedrijf. Het was interessant om voor hen

te werken en het verliep vlot: ze stelden 

de juiste vragen en we werkten samen 

als echte partners, wat tot goede

resultaten leidde.”

GEERT VERHENNE, CLIENT MANAGER ERA

“


