
Vanuit het pittoreske Lopik spreken 
we Rinus Pruijsten, controller van de 
Lekkerkerker Groep. Als controller 
beheert Rinus Pruijsten al tien jaar 
14 administraties in dit internationaal 
opererende oerhollandse bedrijf. Een 
prachtige organisatie waarin alles draait 
om maar één ding; zuivel. 

Wat doet de Lekkerkerker Groep en wat is 
uw rol hierin?

De Lekkerkerker Groep bestaat uit 
meerdere bedrijven die actief zijn in de 
zuivelindustrie. Een belangrijk deel van de 
organisatie bestaat uit zuivelverwerkende 
productiebedrijven. Zowel onder private 
label en onder het merk Zuivelmakers 
leveren we vooral toetjes aan de retail. 

Het bedrijf Kasi Food is een 
smeltkaasfabriek waar we op een 
duurzame manier kaas herverwerken voor 
de industriële markt en producten als 
smeerkaas, kruidenboter en gevulde brie’s 
fabriceren voor o.a. de retailmarkt. Onder 
het label Lebo kaas werkt onze unieke 
roomkaasfabriek die als enige in Nederland 
roomkaas maakt van verse melk. 

Lekkerkerker Dairy & Food Equipment 
(voorheen Machinehandel Lekkerkerker) is 
wereldwijd specialist in zuivel en voedsel 
machines. Hier werken we internationaal 
samen met verschillende landen. Onze 
machines gaan de hele wereld over. 

Voornamelijk houd ik mij binnen de Groep 
bezig met Finance & Control, HR en ICT. 
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Als u kijkt vanaf de oprichting tot heden, 
wat zijn dan de belangrijkste ontwikkelingen 
in uw bedrijf geweest?

Dit jaar is in juni 100 jaar bedrijvigheid 
gevierd (alle labels bij elkaar opgeteld) en 
werd onze eigenaar 65. Het bedrijf is toen 
overgedragen aan zijn kinderen. Met een 
nieuwe generatie aan het roer en een fris 
directieteam is er een continue stroom van 
veranderingen gaande. Hoogtepunt is voor 
mij de in 2006 opgerichte tak Kasi Food. 
Vanuit het idee dat er duurzaam met rest 
stukken kaas kon worden gewerkt is hier 
een prachtig bedrijf ontstaan. 

Duurzaamheid is sowieso de rode draad 
in alle legio zaken die veranderd zijn. Met 
veehouders uit het Groene Hart zijn er 
voor de aanlevering van duurzame melk 
contracten afgesloten.

Door het volledig reviseren van gebruikte 
machines maken we duurzaam hergebruik 
mogelijk.  Helemaal nieuw is de productie 
van de yoghurt zuiveltap door Zuivelmakers 
Food Service. Er staan nu in Nederland 
zo’n 75 van deze zuiveltaps bij voornamelijk 
grote retailers waar de consument dagverse 
yoghurt uit kan tappen. 

Wie zijn uw (belangrijkste) klanten?

Wij leveren vooral zuivel aan retailer, 
industrie en foodservices. We bedienen 
de zuivelindustrie wereldwijd voor de 
machines, met een complete fabrieks-
inventaris of één machine, net wat de vraag 
is. We leveren ook aan grote veehouderijen 
die zelf melk verwerken tot kaas. 

Wat is uw grootste zakelijke uitdaging?

“Mijn 
uitdaging? In 

de inventiviteit 
van het bedrijf 

meegaan.”

In de inventiviteit van het bedrijf meegaan. 
Er is geen dag hetzelfde. We richten 
momenteel een nieuwe tak (auctions) 
op waarbij we ons richten op het veilen 
van zuivelmachines. Op mijn afdeling  
controlling ligt de uitdaging om de  
internationale en fiscale uitdagingen aan 
te gaan. In dit team werken wij met vier 
personen waarbij we sturen op cijfers, dit 
is ook voor onze nieuwe directie een must. 
Het applicatiebeheer van Exact ligt ook 
bij ons, zodat we de software gebruiken 
waar zij voor bedoeld is en steeds op 
zoeken zijn naar verbeteringen en nieuwe 
ontwikkelingen. 



Hoe helpt software u bij uw uitdagingen?

Het inzicht in onze goederenstroom geeft 
meer bedrijfszekerheid. Je kunt vertrouwen 
op de secuurheid van je voorraad. 
Voorraadinventarisatie is sneller en 
nauwkeuriger. En menselijk falen voorkom 
je hiermee. Met name door de vraag van 
grotere spelers die bijvoorbeeld werken 
met EAN-codes is een goed werkend 
systeem nodig. 

Wat zijn belangrijkste verbeterpunten van 
de gekozen software oplossingen?

Door de toepassing kan men nauwkeurig 
werken op de werkvloer. Er is geen hand-
matige invoer meer nodig waardoor 
wij minder hoeven te corrigeren. Onze 
analyse is betrouwbaarder. We gebruiken 
meerdere tools (waaronder Sumatra) om 

ook rapportages naar onze hand te zetten. 
Onze informatie klopt gewoon.

Welke zaken wilt nog verbeteren?

Technisch heb ik de wens om in de nabije 
toekomst WMS en Shop Floor Control 
software bij andere takken uit te rollen. 
Ook wil ik de telefooncentrale koppelen 
aan Exact Synergy. Qua administratie wil ik 
een stap verder in het digitaliseren. Denk 
aan inkoopfacturen en het digitaal fiatteren. 
Daarnaast willen we meer centraal werken 
met onze database. We werken al met 
CMDM maar mijn wens is een adequaat 
CRM systeem te implementeren voor al 
onze bedrijven. In Q1 – 2017 willen wij het 
softwarepakket wat de kwaliteitsafdeling 
gebruikt voor productdeclaraties, koppelen 
met Exact Globe, waarbij Exact Globe een 
leading rol gaat krijgen. Doel hiervan is een 
efficiency slag behalen, er wordt nu nog 
veel dubbel en handmatig werk verricht op 
die afdeling.

Welke rol speelt Activium voor u?

Die speelt een heel grote rol. Zonder Exact 
partner geen Exact in huis. Activium denkt 
mee en begeleidt bij implementaties. We 
zitten goed bij Activium en ik voel me 
begrepen. 


