
Business Central is de nieuwste versie van Microsoft Dynamics NAV, een toonaangevend integraal ERP-
systeem. Omdat een standaardbedrijf niet bestaat is maatwerk in een ERP-systeem eerder regel dan 
uitzondering. Waar dit maatwerk voorheen upgrades van NAV vaak in de weg stond, is dat door het gebruik 
van zogenaamde extensies geen belemmering meer voor het upgradeproces. Foreco Houtproducten is de 
eerste klant waarbij ‘business optimizer’ acadon BV deze zogenaamde BC-app geïmplementeerd heeft.

‘Business optimizer’ acadon BV is gevestigd in het Duitse 
Krefeld en heeft al decennialang ervaring in de houtsector als 
het gaat om kantoorautomatisering. De laatste vijf jaar ook in 
Nederland. Dan gaat het vooral om de registratie en 
dataverwerking op het gebied van voorraad, logistiek, inkoop, 
verkoop, financiën en integratie met andere partijen. “Als basis 
voor onze oplossingen en strategieën gebruiken we Microsoft 
Dynamics 365 Business Central”, zegt Jan Schellekens, leider 
van acadons Team NL.

Opwaarderen
Familiebedrijf Foreco is één van de klanten van acadon en 
bestaat uit drie ondernemingen: Foreco Houtproducten en 
IJreka Speelomgevingen in Dalfsen en het in Noordeloos 
gevestigde Foreco Houtconstructies.
“Foreco heeft IT echt omarmd in zijn dagelijkse operaties en 
ontwikkelt zich sneller dan andere klanten. Tot nu toe gebruikte 
dit bedrijf NAV 2016, maar het daarin ingebouwde 
klantspecifieke maatwerk bemoeilijkt het upgraden. Dat kost 

Business Central, meer dan een nieuwe versie

Samenwerking acadon en Foreco

telkens extra tijd en geld. Deze tijd besteden we als acadon 
liever aan het verbeteren van ons product. Daarom hebben we 
een grote stap gezet door de oplossing op te waarderen naar 
Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC). Het updaten 
van de vorige versie was geen optie.”

Blij met migratie
IJreka werkt sinds 2015 met NAV, Foreco Houtproducten zelf 
sinds 2016, gevolgd door Foreco Houtconstructies in 2019. Bas 
Slijkhuis, business analist en verantwoordelijk voor de ICT bij 
Foreco, is blij met de migratie naar het nieuwe Microsoft 
Dynamics 365 Business Central, het integrale ERP-systeem: in 
feite een doorontwikkeling van NAV.
Slijkhuis: “Het maatwerk, dat eerder het updaten en 
omprogrammeren in de weg zat, is nu omgezet in extensies. De 
houtoplossing ‘acadon Timber’ van acadon en ons maatwerk 
zijn nu als het ware in te pluggen. Doordat al het maatwerk niet 
meer verweven is in het standaardsysteem, kunnen we nu 
altijd snel updaten naar actuelere versies en gebruik blijven 

maken van de nieuwste functies. De firma acadon gaat 
maatwerk voor zijn klanten anders programmeren, maar heeft 
dat voor ons al gedaan. BC kan geheel web-based en daarmee 
volledig in de cloud draaien, maar van die optie maken wij nog 
geen gebruik. Door technische beperkingen vanwege onze 
locatie kunnen we niet te afhankelijk zijn van internet. Daarom 
hebben we servers op het eigen terrein.”

Vlotte implementatie
Dankzij de veerkracht van collega’s en ondersteuning door 
acadon is de implementatie vlot en zonder echte problemen 
verlopen. Bas Slijkhuis: “We hebben nauw samengewerkt. Zij 
hebben het technische deel voorbereid, mijn collega Gerrald 
Zwep en ik hebben de livegang zelf intern begeleid. We kunnen 
dit soort implementaties zelf ook coördineren doordat onze 
organisatie heeft geïnvesteerd in ICT en het beheer ervan. 
Hoewel acadon niet ter plaatse is geweest, was Jan Schellekens 
wel op de achtergrond een aantal dagen stand-by om 
eventuele problemen meteen te kunnen aanpakken.”
Schellekens: “Foreco heeft een uitzonderlijke positie door 
bewust twee mensen in dienst te hebben die alles rond IT zelf 
regelen en doen, en dus niet alleen een nieuwe versie van een 
programma of een server installeren, maar ook zelf 
verantwoordelijk zijn voor optimalisatie. Ze hebben veel zelf 
gedaan.”

Stabiele functionaliteit
Bas Slijkhuis en Jan Schellekens werken al zo’n zeven jaar 
samen en dat geldt ook voor de migratie naar BC. “We hebben 
natuurlijk eerst afgestemd welke functionaliteiten Foreco 
standaard nodig heeft en die in ons product opgenomen. 
Daarna zijn we gaan updaten naar BC en is het klantspecifieke 
maatwerk verplaatst naar een app, waardoor updaten en 
bijblijven vele malen makkelijker is dan vroeger.”
Het is Jans uitleg van wat Bas inpluggen noemt. “Bas heeft de 
gebruikers voorbereid, omdat het opgewaardeerde systeem 
een grote impact kan hebben, en dus in kaart gebracht welke 
functionaliteiten nodig zijn en wat het nieuwe programma 
standaard al biedt. Het is natuurlijk niet allemaal zonder slag of 
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stoot gegaan, maar het uiteindelijke resultaat is prima. Bas en 
de mensen op de vloer beschikken nu over een stabiele 
functionaliteit, waarmee ze goed uit de voeten kunnen. Het 
was voor Foreco een spannende stap en voor ons een 
spannende exercitie, want het was voor het eerst dat wij dit bij 
bestaande klanten op deze manier hebben gedaan. Bas en 
Gerrald hebben gigantisch goed en flexibel meegewerkt.”

Echt een stap gemaakt
“We hebben echt een stap gemaakt in de wijze waarop we 
onze productie en voorraad registreren”, zegt Bas Slijkhuis. 
“Dat is niet alleen meer administratief, zoals bij sommige 
andere bedrijven nog wel gebeurt. Ik roep het al jaren, maar de 
boeking zit nu echt dicht bij de handeling. Dat maakt onze 
werkwijze efficiënter dan het werken met papieren bonnen. 
Doordat verbruiksboekingen nu worden gescand is de voorraad 
actueel, weten we wat de status van de productieorders is en 
of ze op tijd gereed zullen zijn. Er staan computers bij de 
werkplekken. Als iemand zijn planken heeft geschaafd of 
afgekort gaat hij zelf naar de computer en registreert wat hij 
gemaakt heeft en print zijn label.”
“Kortom: degene die het werk doet, verzorgt zelf de 
systeemafhandeling. Daardoor worden data dus heel snel, 
actueel verwerkt en ontstaat er geen enorme administratieve 
last voor het kantoor. Nu voorkomen we ook fouten en bouwen 
we controlemechanismen in, waardoor we indien nodig meteen 
kunnen ingrijpen”, besluit Slijkhuis.
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