
De naam New Edition is u misschien 
bekend van het prachtige New Edition 
Stationery. New Edition Home is sinds 
een aantal jaren ook actief op de markt 
van servies en woonartikelen. Momenteel 
is New Edition Home internationaal 
opererend in ruim 40 landen. Wij spreken 
managing director Niels Seuren over het 
succes van deze divisie.

Kunt u kort uw organisatie beschrijven?

Vanaf 1 juli 2014 heeft New Edition haar 
bedrijfsactiviteiten uitgebreid met de 
divisie ‘Home’. In de divisie ‘Home’ zijn 
we gespecialiseerd in de ontwikkeling, 
productie, marketing en verkoop van 
gelicenseerde producten en concepten  op 
het gebied van wonen. 

Hierbij kun je denken aan serviezen, 
keuken-, tafel-, woontextiel en accessoires. 
En dan kan het gaan om gelicenseerde, no-
label of custommade producten

Vanaf de start maakt het merk Pip Studio 
onderdeel uit van de merkenportfolio van 
New Edition Home. Hiernaast is ook het 
bekende merk vtwonen opgenomen in 
onze merkenportfolio. Door de uitbreiding 
met woonartikelen kan New Edition een 
nog bredere service aanbieden. 

Waar houdt u zich binnen uw functie 
voornamelijk mee bezig?

Ik ben voornamelijk bezig met de verkoop 
en strategie van de onderneming. Hierbij 
ligt de focus op het fi nanciële aspect en de 
algemene zaken.
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Wie zijn uw (belangrijkste) klanten?

Als groothandel ontwikkelen, produceren 
en verkopen we artikelen voor binnen- 
en buitenland. In Nederland hebben we 
diverse verkooppunten als de Bijenkorf 
en Loods 5. De artikelen van Pip Studio 
zijn verkrijgbaar van Zweden tot Libanon 
waardoor New Edition Home direct een 
internationaal opererende organisatie is. 
Distribiteurs in het buitenland opereren 
veelal onder eigen naam.

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

We zien met name op het gebied van 
export een behoorlijke groei. Inmiddels zijn 
we in meer dan 40 landen actief met de 
verkoop. 

Wat is uw grootste zakelijke uitdaging?

Mijn uitdaging is er steeds weer voor 
te zorgen dat we een inspirerende en 
commerciële collectie weten te leveren. We 
willen continue de klanten van onze klanten 
weer verrassen om een goede doorverkoop 
te bewerkstelligen.

U gebruikt onder andere Exact Globe. Hoe 
helpt deze software u bij uw uitdagingen?

Het fijne van Exact Globe is dat het een 
goed werkbaar basisprogramma is. De 
software is heel eenvoudig te bedienen en 
makkelijk op te pakken. Uitbreiding kan per 
module wanneer je als onderneming een 
stap wilt maken. 

Als bedrijf geloven we dat mensen moeten 
doen waar ze goed in zijn. Software 

“Doordat 
processen zijn 

geautomatiseerd 
maken we 

minder fouten.”

ontwikkeling is niet onze core business dus 
daar laten we ons graag in bijstaan door 
experts. Daardoor is er voor mij tijd voor 
mijn core business.

Wat zijn belangrijkste verbeterpunten van 
de gekozen software oplossingen?

Een aantal zaken zijn geoptimaliseerd in 
Exact Globe. Denk aan het inlezen van 
gegevens. Waar voorheen een artikel 
handmatig werd ingevoerd of gewijzigd 
met alle kenmerken (400 artikelen per 
seizoen), lezen we dat nu automatisch in 
met X-Connector.  



Er is al met al een enorme tijdslag gemaakt. 
EAN codes kunnen nu ook geautomatiseerd 
worden gegenereerd. Doordat deze 
processen zijn geautomatiseerd maken we 
minder fouten.

Welke zaken zou u in de komende 3 jaar 
willen verbeteren of aanpakken?

We willen nog stappen maken in de 
manier waarop klanten werken met EDI 
(elektronische data uitwisseling). We werken 
nu met een app voor sales waarmee we 
orders schrijven voor klanten. Deze orders 
schieten wel vanzelf het systeem in. 

Dit proces kan strakker en klantvriendelijker. 
Uiteindelijk willen we dat klanten artikelen 
automatisch online bestellen en inzage 
hebben in voorraden. 

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

Onze consultant ondersteunt bij datgene 
wat klantspecifiek is gemaakt, zoals onze 
rapportagetool. Met name voor de afdeling 
verkoop is dit een groot gewin. Wij zijn 
een bedrijf dat hecht aan het opbouwen 
en handhaven van relaties. Kernwaarden 
als eerlijk bedienen en open en eerlijk 
communiceren zijn ons heilig. Onze 
consultant past hier bij. Hij brengt onze 
wensen tot uitvoer en vertaalt behoeften in 
oplossingen. We hebben een sterke relatie 
met elkaar. Hij weet wat wij nodig hebben 
en is hierin bijna één van ons team. 

Zou u ons aanbevelen bij een collega?

Zeer zeker. Hierbij speelt met name de 
persoonlijke inzet van de consultant een 
rol. Dat ligt voor een dienstverlenende 
organisatie als Activium de grootste 
meerwaarde.  


