UIT DE PRAKTIJK

WE ONTWIKKELEN EN EVOLUEREN
VOORTDUREND OM IN TE SPELEN OP
DE BEHOEFTEN VAN ONZE KLANTEN
MARFASHION BVBA

Het is als Belgische onderneming
niet evident om nog actief te zijn in
de kleding- en confectiesector.
In België zijn er inderdaad steeds minder
bedrijven in de sector. Toch doen wij het
zeker niet slecht in deze moeilijkere tijden.
We blijven actief als een vaste speler op de
markt. Dankzij ons stabiele personeelsbestand
en de inzet van onze medewerkers kunnen
we ons dag in dag uit blijven inzetten. We
zijn hoofdzakelijk actief op de Duitse, Franse,
Nederlandse en natuurlijk ook Belgische markt.

Wat zijn uw ervaringen met de
VPN-toepassing van Accuria voor
loonadministratie?

Marfashion BVBA is een kleding- en
confectiebedrijf gespecialiseerd in
dameskledij, en daarin vooral de
grote maten. Het Belgische bedrijf is
al meer dan vijftig jaar een actieve,
internationale speler in de sector. Op
een innovatieve manier speelt het bedrijf
in op de noden van zijn klanten. Tom
Velghe, verantwoordelijke personeel en
boekhouding, vertelt ons graag meer.

“Een groot pluspunt is dat je
onmiddellijk geholpen wordt en
niet doorgeschakeld wordt of
dagenlang moet wachten.”

Voor welke activiteiten staat
Marfashion BVBA zoal in?
Marfashion BVBA is gespecialiseerd in het
maken van dameskledij op maat van de
klanten. Wij zijn hier verantwoordelijk voor
het ontwerpen, de stalen, de verkoop
en administratie. We hebben een vast
klantenbestand waarvoor we zuiver gericht
werken naar hun verwachtingen.
Zo produceren we allerhande dameskledij
in verschillende stofkwaliteiten
en –samenstellingen, afhankelijk van de
wensen. Daarbij spelen we kort op de bal en
volgen we de huidige tendensen nauwgezet.
Voortdurende ontwikkeling en evolutie
dragen we hoog in het vaandel. Zo kunnen
we zo goed mogelijk inspelen op de steeds
veranderende behoeften van de klant.

Het is een heel praktisch systeem. We maken
maandelijks gebruik van het VPN-programma
om de lonen in te geven. Dat geef ik dan
door aan onze dossierbeheerder Geert,
waar we een hele goede samenwerking mee
hebben. Zij verwerkt dan de lonen. Ik gebruik
het systeem verder nog om gegevens van
de vorige maanden op te zoeken, wat een
handige mogelijkheid is.

Zijn er nog zaken waarmee Accuria
u bijstaat?
Ze helpen ons ook in het – gelukkig –
zeldzame geval van personeelsproblemen
of juridische zaken. Wanneer ik een
probleempje heb, kan ik altijd contact
opnemen met Geert. Ook als ze niet
aanwezig is, word ik bijgestaan door haar
collega’s. Zo hebben Joeri en Kathy van de
juridische dienst me al goed geholpen in het
verleden. Ik kan eigenlijk alleen maar vol lof
over Accuria spreken. Een groot pluspunt is
dat je onmiddellijk geholpen wordt en niet
doorgeschakeld wordt of dagenlang moet
wachten. Zeker in een kleinere onderneming
zoals de onze is dat van belang.

