case study

INOXAL

Interview met Dave De Ryck, Zaakvoerder

Need to change imagecan you advise on this
Inoxal krijgt ondersteuning
van het CFO Centrum om
groeipotentieel waar te
maken
Kwaliteit in maatwerk
Wij zijn op bezoek bij de Kempense KMO Inoxal bvba. Dit constructiebedrijf is
gespecialiseerd in het ontwerp en de fabricatie van geïntegreerd maatmeubilair in inox
of roestvrij staal. Bedrijfsleider Dave De Ryck: “Je vindt onze inrichtingen in restaurants,
grootkeukens, slagerijen, bakkerijen en andere voedingsverwerkende bedrijven.”
Werk- of snijtafels, afwaslijnen, opslagkasten, dampkapsystemen, afkastingen voor
machines, koeltogen, uitgiftebuffetten... Je kan het zo gek niet bedenken of Inoxal gaat
er voor aan de slag. “Zolang het maar van inox of roestvrij staal is!” lacht Dave De Ryck.
“Vrijwel al onze opdrachten voeren we uit voor installateurs van professionele keukens,
leveranciers van horecatoestellen, koeltechnische bedrijven of machinebouwers. Vanuit
Inoxal concentreren wij ons dus 100% op het ontwerp en de fabricage van ons kwalitatief
maatwerk in inox.”

Uit de interne keuken
Inoxal werd al opgericht in 1990. Samen met zijn echtgenote nam Dave De Ryck de KMO
over in 2008. Inderdaad, tijdens de crisisjaren. Toch investeerde hij meteen in de
automatisatie van het productieproces. Een nieuw CAD-systeem in 2009 zorgde er meteen
voor dat hij zijn productietekeningen in 3D kon ontwerpen. In 2010 volgde ‘CAM’ : een
computergestuurde lasersnijmachine en plooimachine.

Reserveer een gratis
sessie van 30 minuten over
de transformatie van uw
financiële afdeling
Kies een van de hierna genoemde onderwerpen
en mail dit in de onderwerpregel naar info@
cfocentrum.be met een tijd dat het u schikt
hierover te bellen:
Exit Planning
Cash Flow Management
Financiering
Resultaat verbetering
Rapportage
Verbeter uw bank relatie

Deze moedige aanpak bezorgde zijn KMO over de jaren een gerespecteerde positie in
zijn niche. Er werken vandaag 7 mensen verdeeld over de productie, de administratie en
ontwerpafdeling. Het bedrijf heeft al jaren een gezonde en stabiele omzet.
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Zo heeft Dave De Ryck intussen al een uitgebreide en interessante
gesprekslijst klaargestoomd voor hun periodieke ontmoetingen:

•
•
•
•
Tot op de vierkante centimeter
Over de vele voordelen van maatwerk in de keukeninrichting hoef
je met een ervaren technicus als Dave De Ryck niet in discussie
te treden: “Met kwaliteitsvol maatwerk verhoog je je rendement
want je kan elke vierkante centimeter optimaal benutten. Door
een goede aansluiting van alle meubels creëer je de beste
workflow. Bovendien is een op maat afgewerkte keuken niet
alleen gemakkelijker in onderhoud maar ook gewoon mooier en
duurzamer. En beter materiaal gaat veel langer mee. Punt!”

Klankbord nodig
Door toedoen van zijn echtgenote - die zelf werkt voor een bedrijf
waar parttime CFO Dirk Verbruggen al aan de slag is - sloot Dave
De Ryck onlangs een samenwerkingsovereenkomst met het CFO
Centrum. Dave De Ryck en echtgenote speelden immers al langer
met het idee om een externe adviseur in te schakelen. “Wij zijn
dag na dag verwikkeld in allerlei operationele aangelegenheden.
Wij missen de afstand en het helikopteroverzicht. Wij willen een
degelijk klankbord voor de moeilijke strategische beslissingen. Die
hebben immers een grote organisatorische en financiële impact en
als het gaat om je eigen kapitaal wil je natuurlijk zeer bedachtzaam
te werk gaan”.

De klik met de CFO
Op een zeker moment moet je als ondernemer dus durven een
beroep doen op externe kennis en aanvullende bedrijfservaring.
Want sommige moeilijke beslissingen kunnen we niet blijven
uitstellen. ”En het klikte meteen. Geen wonder, als parttime
CFO in verschillende KMO’s heeft Dirk Verbruggen zijn sporen
al ruimschoots verdiend op diverse domeinen. Zijn dagelijkse
bezigheden komen immers hoofdzakelijk neer op het bieden van
hoogwaardig managementadvies rond strategie, financiën, HR,
marketing en verkoop. Meer nog: “hij trekt mee aan de kar”.

•
•
•
•

Hoeveel en welke mensen moeten of kunnen er bij komen?
Hoe behouden we het werkplezier en de goede sfeer
op de werkvloer?
Is er een uitbreiding van het aantal bestellingen mogelijk of
moet er meer prospectie gebeuren?
In welke mate kunnen we de capaciteitsbenutting en dus de
rentabiliteit van het bestaande machinepark nog uitbreiden?
Hoe optimaliseren wij onze marktbenadering?
Moeten wij ons assortiment aanpassen, moeten wij een
eigen design ontwikkelen?
Hoe vervolgen wij als voorbeeldige ‘industrie 4.0’- KMO ons
traject van digitalisering en automatisering?
Waar leggen we onze eerste investeringsprioriteiten?

Strategisch sparringpartner
U zal wellicht spontaan opmerken dat dit toch geen vragen voor
een CFO zijn. Maar daar zit het hem juist. De CFO’s van het CFO
Centrum brengen zo veel managementervaring en praktische
bedrijfsbagage met zich mee dat zij over elke strategische of
operationele vraag een steekhoudend advies kunnen geven. Ze
vertrekken natuurlijk steeds vanuit hun fundamentele financiële
analyse maar ze gaan probleemloos mee in de strategische
redeneringen en de concrete realisaties. “Als sparringpartner van
het management de strategische knelpunten helpen identificeren
en oplossen… daar doe ik het voor” voegt Dirk Verbruggen
er aan toe.

Nieuwe afspraak
Dave De Ryck kijkt er dus naar uit om samen met sparringpartner
Dirk Verbruggen zijn interne organisatie te verstevigen en een
ambitieus toekomstplan uit te schrijven. Samen met u zijn we
heel benieuwd hoe dit zal evolueren. Daarom maken we nu al
een afspraak voor november 2019. “Ik zal u op het vlak van FTE,
EBITDA, brutomarges, investeringen en aantal klanten interessant
nieuws kunnen melden!” glimlacht Dave De Ryck vol vertrouwen…

Boeiende vragen op de agenda
De samenwerking is nog maar pas begonnen. Tijdens een goed
voorbereid en open gesprek heeft Dirk Verbruggen eerst een
grondige bedrijfsdiagnose gemaakt. Hij baseerde zich daarbij
zoals steeds op het twaalfpijlersmodel van het CFO Centrum.
Beide heren werden het snel eens over de analyse en bespreken
nu tijdens hun (tweewekelijkse) gesprekken de voortgang van
hun actiepunten.
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