
Nadat SoliPharma het levenslicht zag, groeide  
de orderportefeuille al snel. Schiebergen: “Met 
groeipercentages van boven de tien procent per 
jaar is het cruciaal om ervoor te zorgen dat je als 
bedrijf niet uit je voegen barst.” Daarom schaften 
de Schiebergens in 2002 de oplossing rondom het 
financiële proces van Exact Globe aan. “Daarmee 
zorgden we voor een overzichtelijke en efficiënte 
boekhouding”, zegt Schiebergen. SoliPharma 
profiteert daar nog altijd van; de module zorgt 
voor centrale opslag van gegevens, voorkomt 
dubbele invoer en verkleint de foutmarge. Ook is 
het eenvoudig om handige financiële rapportages 
op te vragen.

Complex productie- en inkoopproces
Het productie- en inkoopproces van SoliPharma is 
complex. “De samenstelling van een artikel 
bijvoorbeeld, vergt grote zorgvuldigheid”, zegt 
Schiebergen. “Er gaan verschillende grondstoffen 
in vastgestelde hoeveelheden in. De samen stelling 
moet bovendien door verschillende medewerkers 
worden goedgekeurd. Daarnaast kunnen de 
mengverhoudingen veranderen, waardoor we een 
nieuwe versie van een artikel krijgen.” Maar dat is 

niet alles, want de grondstoffen hebben ook nog 
eens tientallen kenmerken, zoals de leverancier, de 
prijs, de levertijd en eventuele certificaten.  Tot slot 
is het voor de service belangrijk dat SoliPharma de 
voorraden op orde heeft. Want alleen dan kan het 
bedrijf aan zijn klanten realistische levertijden 
doorgeven.

Tijd voor goede werkprocessen
De uitdagingen waar het productie- en inkoop-
proces SoliPharma voor stelde, zetten de  
Schiebergens aan het denken. Ze zochten naar een 
ICT-oplossing die structuur kon aanbrengen.  
De keuze viel al snel op de software van Exact. 

Customer suCCess story

‘Exact Synergy maakt  
gecontroleerde groei mogelijk’

In negen jaar tijd groeide het genees- en voedings middelenbedrijf 
SoliPharma van vier naar zeventig werknemers. Dat ging gepaard met 
een enorme administratieve uitdaging, waarin de oplossingen van Exact 
Software en partner Victor Holland een belangrijke rol speelden. Jaap 
Schiebergen, directeur en productiemanager: “Onze inkoop- en productie-
processen zijn nogal complex. Dankzij Exact Globe en Exact Synergy hebben 
we ze helemaal op orde en zien we precies wat de stand van zaken is.”
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Het Noord-Brabantse SoliPharma is in 
2000 opgericht door vader Fred en zijn 
twee zoons Erik en Jaap Schiebergen. 
Inmiddels is het een toonaangevend 
bedrijf op het gebied van de ontwik-
keling, productie en verpakking van 
voedingssupplementen en farmaceu-
tische producten. Klanten zijn grote 
farmaceutische ondernemingen in 
Nederland, België en Duitsland. Het 
bedrijf heeft een certificaat voor Good 
Manifacturing Practice (GMP), een 

belangrijk kwaliteitskeurmerk in de 
geneesmiddelen- en voedingsmiddele-
nindustrie. SoliPharma is er dan ook 
zeer op gespitst dat het productieproces 
vlekkeloos en geheel volgens de wet-
telijke regels verloopt. Als het gaat om 
de toekomst, streven de Schiebergens 
ernaar het bedrijf de komende jaren 
organisch verder te laten groeien. 

www.solipharma.nl

Voordelen
1 Monitoring en 

sturing van kritieke  
bedrijfsprocessen

2 Flexibele dienstverlening 
dankzij helder order- 
en voorraadbeheer

3 Totaal kwaliteitssysteem 
om  hoogwaardige 
producten te leveren

4 Betrouwbare data

“We hadden al goede ervaring met de 
financiële applicatie van Exact Software”, 
vertelt Schiebergen. “Daarnaast verliep 
– en verloopt –  de samenwerking met 
Exact partner Victor Holland soepel.  
We hebben een gelijkwaardige relatie. 
Bovendien kennen de consultants ons 
bedrijfsproces. Daarom besloten we 
Victor Holland de logistieke en produc-
tieprocessen te laten optimaliseren. Dat 
gebeurde met behulp van uitbreidingen 
naar de ERP-applicatie van Exact Globe, 
die werd aangevuld met Exact Synergy en 
een naadloze oplossing op maat. Hiermee 
creëerden we grip op onze inkoop en 
productie.” 

Material Requirement Planning (MRP):  
afstemming tussen orders en voorraad
Een goede afstemming tussen orders 
enerzijds en bevoorrading anderzijds – ga 
er maar eens aan staan. Zeker bij ingewik-
kelde productie processen is dit een 
tijdrovende uitdaging die om uiterste 
precisie vraagt. Schiebergen:  “We willen 
niet te veel voorraden hebben, maar ook 
niet te weinig. Daarnaast willen we onze 
producten natuurlijk op tijd leveren. De 
MRP-module zorgt daarvoor. Dat scheelt 
ons enorm veel tijd. Voorheen plaatsten 
we orders in Excel-sheets en rekenden we 
zelf uit hoeveel grondstoffen we nodig 
hadden en wat dat betekende voor onze 

voorraden. Nu gebeurt dat allemaal 
automatisch, we voeren alleen de order 
in. Daar rolt vervolgens een MRP-advies 
uit voor inkoop en productie.”

Gestroomlijnd fiatteringsproces bij  
nieuwe grondstoffen
SoliPharma gebruikt ruim duizend 
grondstoffen en materialen, die allemaal 
hun eigen kenmerken hebben, meestal 
tussen de tien en twintig per grondstof. 
“Deze kerngegevens zijn cruciaal voor 
ons productieproces”, zegt Schiebergen. 
“Als er fouten in sluipen, kan dat verder-
op in het proces grote gevolgen hebben. 
Daarom is het erg belangrijk dat de 
gegevens correct in onze administratie 
terechtkomen.” Dat gebeurt via een 
workflow, een digitaal werkproces 
waarbij de gegevens langs verschillende 
personen gaan die data toevoegen of 
goedkeuren voordat de gegevens defini-
tief worden. 

Verbruik meteen afboeken op voorraad
Als er een order binnenkomt, volgt  
een vast proces. Als er nieuwe grond-
stoffen worden afgeleverd, gaan ze eerst 
in quarantaine.  Na vrijgave voert een 
medewerker ze door in Exact Globe. 
Daarna kunnen ze gebruikt worden. 
Vervolgens stelt een medewerker een 
stuklijst samen, met daarop de grond-

Jaap Schiebergen,  
Directeur en productiemanager
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stoffen en de hoeveelheden die nodig zijn. Vervol-
gens wordt deze stuklijst via een workflow 
goedgekeurd. Dan kunnen de grondstoffen 
worden verzameld en kan het productieproces 
beginnen. Via een eigen weegprogramma, dat is 
gekoppeld aan de database van Exact Globe, 
worden de verbruikte grondstoffen via lotnum-
mers meteen afgeboekt op de voorraad. Zo blijft de 
voorraad inzichtelijk en kan SoliPharma het 
gebruik van grondstoffen altijd traceren.  

Uitstekende combinatie van database  
en werkprocessen
Schiebergen vertelt dat de combinatie van Exact 
Globe en Exact Synergy uitstekend werkt.  
“Exact Globe zorgt voor een kloppende,  
betrouwbare database. Met Synergy zorgen we 
voor goed doordachte werkprocessen.  
De workflows zorgen ervoor dat je precies weet bij 
wie een bepaalde vraag ligt. Daar kun je meteen op 
managen.” Gedateerde manieren van werken, 
bijvoorbeeld met geïmproviseerde briefjes, 
nodeloze cc’s aan collega’s en bureaus vol met 
papieren documentatie, behoren dankzij Exact 
Synergy bij SoliPharma definitief tot het verleden. 
“En dat levert tijdwinst op”, zegt Schiebergen. 
“Daarnaast kunnen we dankzij het systeem 
flexibel en transparant zijn in onze dienstverle-
ning. We zien direct of en wat we moeten inkopen. 
Bovendien hebben we de levertijd snel paraat.”

Oplossing groeit mee met de organisatie
Dat de programmatuur van Exact Software flexibel 
en modulair werkt, is voor SoliPharma een groot 

voordeel. Schiebergen: “Je kunt je systeem op je 
eigen tempo laten groeien. Dat werkt ook het 
beste. Als je alles tegelijk doet, gaat het allemaal 
veel te snel.” Net zoals hij zijn bedrijf het liefst 
organisch ziet groeien, kiest Schiebergen daarom 
voor geleidelijke doorontwikkeling van zijn 
automatisering. “Zo kun je de automatisering als 
het ware met je organisatie laten meegroeien. Dat 
doen we steeds in nauwe samenwerking met 
Victor Holland.”

Toekomstplannen voor HRM
Kijkend naar de toekomst ziet Schiebergen het wel 
gebeuren dat hij ook zijn HRM-data en – proces-
sen gaat onderbrengen in Exact Globe en Exact 
Synergy. “Nu hebben we een apart softwarepak-
ketje voor onze urenregistratie. En een aantal 
ouderwetse archiefkasten.” Daarvoor in de plaats 
brengt hij graag alle HRM-gegevens onder in Exact 
software. “Dus niet alleen tijdregistratie, maar ook 
ziekte meldingen, functioneringsgesprekken, 
verlof aanvragen en vakantieroosters.”

Kijk voor meer informatie op 
www.exact.com

Naam organisatie  : SoliPharma
Branche  :  voedingssupplementen en  

geneesmiddelen
Organisatie  :  besloten vennootschap
Website  : www.solipharma.nl
Vestigingen  : 1
Medewerkers  : 70
Aantal Exact Globe gebruikers  : 18

Aantal Exact Globe gebruikers : 10
Actieve Exact productlijnen : Exact Globe en Exact Synergy 
Focusgebieden  :  financiële administratie, 

productie, voorraad- en 
orderadministratie

Implementatiepartner :  Victor Holland erp & 
e-business solutions
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Implementatie  
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