HSB BOUW
"BETROKKEN BOUWERS BUNDELEN HUN
KRACHTEN"

Om een kwaliteitsslag te maken voor interne bouwprocessen hebben HSB
Bouw en AFAS Software onlangs hun handen ineen geslagen. Samen
ontwikkelen zij ‘slimme software voor de bouw’ waarmee niet alleen sneller
maar ook veel effectiever gewerkt kan worden. Foutmarges door communicatieruis worden tot een minimum beperkt en er wordt flink bespaard op
de kosten.

"SAMEN ONTWIKKELEN WIJ SLIMME SOFTWARE VOOR DE BOUW"
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VAKMANSCHAP
Dat is waar HSB Bouw in 1932 mee startte. En dat is wat nog
altijd hoog in het vaandel van de Volendamse aannemer staat.
“De afgelopen 84 jaar zijn wij uitgegroeid tot één van de grotere
aannemers in ons land, met 350 vaste medewerkers”, vertelt
Ron Prudon, hoofd P&O bij HSB Bouw. “Onze focus ligt op de
ontwikkeling en realisatie van complexe bouwprojecten in
noordwest en midden Nederland. Van seriematige woningbouw
tot grote appartementencomplexen en van parkeergarages tot
commerciële en zorgcomplexen. Vakkennis, flexibiliteit en
klantgerichtheid vormen hierbij ons uitgangspunt.”
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AFAS en HSB Bouw blijken bekenden van elkaar, vertelt Prudon. “We
maken namelijk al sinds 2008 gebruik van de hr-software van AFAS. Simpelweg omdat deze software het best aansluit bij onze wensen en
bedrijfsprocessen.”
Voor het relatiebeheer en het financiële deel van het bedrijf beschikte
HSB Bouw over pakketten van derden, vertelt hij. “Pakketten die stukvoor-stuk goed werkten. Echter ontbrak het aan onderlinge communicatiemogelijkheden tussen deze pakketten, wat we als zeer inefficiënt
ervoeren. Daarom hebben we in 2011 en 2012 de balans opgemaakt: wat
hebben we aan softwarepakketten in huis? Wat kunnen we hiermee? En
wat willen we voor de toekomst?”
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"ONDERLINGE COMMUNICATIE
ONTBRAK, WAT WIJ ALS ZEER INEFFICIËNT
ERVOEREN"

KENNISDELEN

wij bijvoorbeeld met een online

De mogelijkheid om kennis in én

kopersportaal

buiten de organisatie te delen,

WIN-WIN

bleek leidend voor HSB Bouw. De
oplossing hiervoor werd gevonden in een integraal softwarepakket, die gezamenlijk door HSB
Bouw en AFAS Software is ontwikkeld. AFAS bracht hierbij haar
softwarekennis in, HSB Bouw
haar kennis, kunde en ervaring
in de bouw. Met het nieuwe softwarepakket kunnen werknemers
op de bouw straks via hun mobiele telefoon werk- en reisuren
registreren en verlof en verzuim
doorgeven, vertelt Prudon. Maar
ook voor externe partijen verandert er veel. “Eind dit jaar starten
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Hierop kunnen kopers niet alleen
hun eigen gegevens inzien, maar
waarmee ook onderling gecommuniceerd kan worden. Ditzelfde
geldt voor de nieuwe projectportalen, waarop wij straks in verbinding staan met onderaannemers,
leveranciers en opdrachtgevers,
evenals met ons eigen projectteam. Via de portalen leggen
we eenvoudig gegevens vast. Iedereen beschikt hierdoor altijd
en overal over de meest actuele
informatie. Bovendien komt er zo
een einde aan de papieren rompslomp. Een win-win situatie dus.”

HSB BOUW

Bij de overstap is HSB Bouw niet over één nacht ijs gegaan, vertelt Prudon.
“AFAS is een generieke softwareleverancier. Het bedrijf had nog weinig tot
geen ervaring in de bouw. Dat zette ons wel aan het denken.
Daarentegen hadden wij zelf al mogen ervaren dat de organisatie zeer enthousiast en bevlogen is. Kansen waren er dus zeker. Reden voor ons om
de uitdaging aan te gaan.” In de tweede helft van vorig jaar werd dan ook
gestart met het gefaseerd bouwen en uitrollen van nieuwe Profit-applicaties, onder andere voor de financiële administratie, personeelsadministratie en verschillende platforms voor HSB Bouw. Een traject dat beide
bedrijven later dit jaar hopen af te ronden. “Dan kunnen we niet alleen veel
sneller, maar ook veel effectiever werken. Foutmarges door communicatieruis worden namelijk tot een minimum beperkt. Bovendien wordt flink
bespaard op de kosten.”
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OVER AFAS SOFTWARE

AFAS Software is een dynamisch en eigenzinnig softwarebedrijf met ruim
driehonderd enthousiaste medewerkers. Als Nederlands familiebedrijf
ontwikkelt AFAS softwareproducten voor zowel de zakelijke als de consumentenmarkt op een maatschappelijk verantwoorde manier. Hierbij staan
klanten, medewerkers, maatschappij en milieu centraal. Met het geïntegreerde softwarepakket zijn meer dan 10.000 organisaties in Nederland,
België, Luxemburg en de Nederlandse Antillen volledig geautomatiseerd.
Kwaliteit en visie zijn de pijlers van ons succes en deze principes stellen
ons in staat om hoogwaardige softwareproducten te ontwikkelen, te verkopen en te ondersteunen.
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ZO KOM JE MET ONS IN CONTACT

BEZOEKADRES
Philipsstraat 9
3833 LC Leusden
TELEFOONNUMMER
033-434 3883

