Steigerbouw van der Panne laat er geen gras over groeien

Gaat niet
bestaat niet!

Vila Flora (grote foto en inzet)

Dick Koster, algemeen directeur van Steigerbouw Van der Panne

De Rotterdamse onderneming Steigerbouw Van der Panne verrichtte eind vorig jaar in nauwe samenwerking met
consultants van 4PS een klein huzarenstuk. In nauwelijks zes weken tijd werd het materieelbeheer, het logistieke
zenuwcentrum van het bedrijf, ondergebracht in Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct. Volgens Dick Koster,
algemeen directeur van Steigerbouw Van der Panne, was de ongekend snelle implementatie te danken aan de platte
organisatiestructuur van zijn bedrijf én aan het feit dat de manier van werken al voor een groot deel samenviel met
de standaardinrichting van de module Materieelbeheer binnen 4PS Construct. Die platte organisatiestructuur met
zijn korte lijnen zorgt ervoor dat er geen kostbare tijd verloren gaat met oeverloze besprekingen en uitgestelde
beslissingen. We zijn in Rotterdam, de stad die floreert op nuchterheid, pragmatiek en handen uit de mouwen. Als je
bereid bent je stinkende best te doen, kan alles. Of zoals ze hier zeggen: ‘Gaat niet bestaat niet!’
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