
Niemand weet precies wie de 
naaimachine heeft uitgevonden. 
Ook Ruud Wiggemans niet, 
algemeen directeur van Janome 
Europe B.V. Janome is ‘s werelds 
grootste naaimachineproducent van 
huishoudnaaimachines. 

Hij is net terug van een bezoek aan het 
hoofdkantoor in Tokio en gaat morgen weer 
op pad voor de dealerdagen. We mogen 
hem tussendoor interviewen over Janome 
en de rol van automatisering. 

Kunt u kort uw bedrijf en 
bedrijfsactiviteiten omschrijven?

Janome Europe B.V. is fabrikant 
en distributeur van naaimachines 
in Nederland, Duitsland, België en 
Luxemburg. Hierbij leveren we uiteraard 

het eigen merk Janome, maar hiernaast 
ook andere labels. We produceren 
in onze fabriek zo’n twee miljoen 
naaimachines per jaar. Het hoofdkantoor 
van Janome in Tokio heeft acht 
dochtermaatschappijen waarvan Janome 
Europe B.V. er een is. 

Wat is uw rol bij Janome Europe B.V.?

Ik geef leiding aan een team van 20 
medewerkers en ben verantwoordelijk 
voor de productie en de distributie in de 
genoemde vier landen. 

Wie zijn uw (belangrijkste) klanten?

We leveren voornamelijk aan de 
naaimachinevakhandel (dealers) die 
vervolgens aan particulieren verkopen. 
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In Nederland leveren we aan ruim 100 
vakhandeladressen, in België aan 40 en 
in Duitsland aan 250 adressen.

Janome viert dit jaar haar 95 jarig 
bestaan. En toch is de naaimachine nog 
steeds ‘hot and happening’. Hoe doet u 
dat?

Er zit nog steeds groei in deze stabiele 
markt.  We kijken steeds naar verbeter- 
mogelijkheden. Naast naaimachines 
leveren we ook lock machines, 
borduurmachines en speciale machines. 

Momenteel zijn we druk bezig 
met naaimachines met wifi. Deze 
communiceert met een iPhone of 
smartphone. 

Zo kun je motieven direct uploaden naar 
de machine. We moeten tenslotte ook 
de jeugd aanspreken. Janome is een van 
de grootste merken in de naaimachine-
industrie en dat willen we zo houden.

Als u kijkt vanaf de oprichting tot 
heden, wat zijn dan de belangrijkste 
ontwikkelingen in uw bedrijf geweest?

Janome bestaat dit jaar 95 jaar. Sinds de 
oprichting zijn een paar ontwikkelingen 
opvallend geweest. In de jaren 70 
werd de eerste elektronische machine 
geintroduceerd door Janome. 

In de jaren 90 waren we de eerste met 
een naai- en borduurmachine voor de 
huishoudcategorie. Dit was revolutionair.

“Snel cijfers uit 
het systeem 
halen, overal 
waar ik ben.”

 
We zien de laatste 10 tot 15 jaar nieuwe 
vooruitstrevende partijen op de markt 
komen. We merken bijvoorbeeld dat 
ook Brother een sterke groei in Europa 
doormaakt. We werken steeds naar een 
hoger plan om de concurrentie voor te 
blijven.



Wat is uw grootste zakelijke uitdaging?

Mijn uitdaging is om al onze drie 
bedrijven onder een centraal systeem 
soepeltjes te laten draaien. 

U gebruikt Exact Globe. Hoe helpt deze 
software u bij uw uitdaging(en) en het 
realiseren van uw doelstellingen?

Vooral het efficient werken helpt. 
Doordat ik snel cijfers uit het systeem 
kan halen en zo het gebruik weet 
te analyseren. Ook bij de financiële 
afwikkeling bij bijvoorbeeld belasting-
zaken is het een vooruitgang. Onze 
boekjaren lopen van april tot maart, dat 
is geen enkel punt. 

Momenteel ben ik bezig de software 
van Exact nog verder te integreren. Ook 
gebruik ik Sumatra als extra tool bij het 
verkrijgen van informatie. 

Wat zijn belangrijkste winstpunten van 
de gekozen software oplossingen voor 
uw medewerkers?

Met name sales en het management 
halen informatie uit het systeem. Zo 
weten ze wat er speelt, wat de omzet is, 
wat de laatste order is geweest en of er 
misschien nog kostenposten open staan.  

Welke rol speelt uw partner - in dit geval 
Activium - voor uw organisatie?

Ik ben blij met de korte lijnen met de 
consultant. Er is altijd tijd voor een 
goede uitleg waarom bepaalde software 
voor ons wel of niet een goede keuze 
is. Zeer zeker zou ik deze organisatie 
aanbevelen als partner.


