
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consectetuer delenit nobis. Quis defui 

odio diam ut, antehabeo vel quod sit. 

Antehabeo opes suscipere paratus wisi te 

quia. Dolore praesent nostrud, eros iriure 

enim vero autem quia luctus erat multo, 

virtus vero comis. Damnum os in neo 

plaga praesent valid. Brevitas dolore, 

refero, torqueo valde ea vero antehabeo 

sit autem occuro, adsum. Luptatum 

magna volutpat distineo. 

De invester ing in xPlan heeft 

zichzel f  in zeer korte termijn 

terug verdiend legt Jeroen uit : 

 
 Gemiddeld 2 euro hogere 

besteding per gast 

 20% meer verkoop 

cadeaubonnen 

 10% marge verbeter ing horeca 

 20.000 Euro minder derving 

per  jaar 

 10% hogere verkoop 

beurtenkaarten 
 400% hogere omzet met jaar 

en half jaarabonnementen 

 Diverse eff iciency 

verbeter ingen  

 Diverse omzet verhogende en 

kosten verlagende 

toepassingen 

 

B U S I N E S S  C A S E  X P L A N  B I J  S A U N A  S W O L L  
In 2012 ronde Sauna Swoll een reeks van 

grote verbouwingen af welke de nodige 

investering met zich hadden meegebracht. 

Te denken valt aan nieuwe sauna’s, baden 

en rustruimten. Na afronding van deze 

investeringen sloeg echter de crisis in volle 

hevigheid toe hetgeen direct gevolg had op 

de bestedingen van gasten en daarmee de 

inkomstenstromen.  

 

Dit noopte het bedrijf om zich in de jaren 

daaropvolgend te focussen op de 

kernactiviteit en was er geen ruimte voor 

(grote) investeringen.  Eind 2017 kwam een 

nieuw management team aan boord welke 

met een frisse blik naar de toekomst keek.   

Eén van de conclusies van het nieuwe 

management team was dat, om een goede 

voorbereiding te hebben op een rooskleurige 

toekomst, investering in de technostructuur 

nodig was om zo de kernactiviteiten te 

optimaliseren, met het uiteindelijke doel de 

winstmarges te vergroten. 
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R e t u r n  O n  I n v e s t m e n t  
( R O I )  Een analyse van het management team 

bracht naar voren dat xPlan volledig 

aansloot bij hun wensen/behoeften en 

uiteindelijk is medio 2018 xPlan 

geïmplementeerd. In nauwe samenwerking 

met xPlan consultants is de huidige en 

gewenste bedrijfsvoering besproken en, 

mede dankzij tips van ervaren xPlan 

consultants, is men uitgekomen bij de best 

mogelijke situatie voor Sauna Swoll. Deze is 

vervolgens vertaald in de configuratie van 

xPlan.  

 

“Het optimaliseren van het systeem aan de 

hand van de bedrijfsvoering is iets wat elk 

bedrijf zelf moet doen. En ook iets waar ik 

eigenlijk nog steeds mee bezig ben en ook 

altijd zal doorgaan. Bijvoorbeeld door te 

kijken naar de verschillende mogelijkheden 

van het systeem en deze aan te passen op 

onze situatie.; aldus Jeroen van Weeghel 

van Sauna Swoll. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consectetuer delenit nobis. Quis defui 

odio diam ut, antehabeo vel quod sit. 

Antehabeo opes suscipere paratus wisi te 

quia. Dolore praesent nostrud, eros iriure 

enim vero autem quia luctus erat multo, 

virtus vero comis. Damnum os in neo 

plaga praesent valid. Brevitas dolore, 

refero, torqueo valde ea vero antehabeo 

sit autem occuro, adsum. Luptatum 

magna volutpat distineo. 

Met name de Management Informatie uit xPlan 

is een belangrijke toegevoegde waarde 

gebleken voor Sauna Swoll. Op basis van de 

rapporten uit xPlan heeft men meerdere malen 

moeten bijsturen in de bedrijfsprocessen, zodat 

men kostenverlagingen of marge verbeteringen 

kon realiseren.  

 

“Ten grondslag hieraan liggen de circa 300 

rapporten met managementinformatie binnen 

Xplan. Je kan met Xplan namelijk meten wat je 

wilt meten, zonder zelf al te veel te moeten 

veranderen aan rapporten om de informatie uit 

het systeem te halen welke je wilt hebben. Een 

kleine kanttekening moet echter wel gemaakt 

worden. Om een goed beeld te krijgen van je 

cijfers moet je wel een langere periode met 

Xplan werken. Anders is je onderzoeksperiode 

te kort en moet je data uit je vorige systeem 

halen (waar vaak sprake is van discrepanties). 

Wij hebben een periode van een half jaar voor 

aangehouden. Dat ter zijde is de date uit de 

rapporten van Xplan de leidraad geweest voor 

de veranderingen welke wij tot dusverre 

hebben doorgevoerd”; verteld Jeroen 

 

 

V o o r b e e l d e n  h o e  x P l a n  R O I  o p l e v e r t  

Arrangementen en Promo’s– “Met behulp 

van Xplan hebben wij onze arrangementen 

herzien. Met xPlan werd op een simpele 

manier inzichtelijk welke arrangementen 

goed verkopen en welk niet. Hierop volgend 

hebben wij kunnen achterhalen waarom dit 

het geval was (praten met gasten). 

Daarnaast hebben wij de prijzen van 

arrangementen herzien. Je kan binnen xPlan 

namelijk van elk onderdeel apart een prijs 

berekenen en dit aan verschillende 

grootboeken koppelen binnen de 

boekhouding. Er bleek dat sommige 

arrangementen niet op de juiste manier 

waren geprijsd en wij te weinig geld vroegen. 

 

Klantenbestand – “We kregen met de komst 

van xPlan de mogelijkheid om op een 

makkelijke manier een klantenbestand op te 

bouwen. Hiermee zijn wij aangezet kritisch 

na te denken over welke data wij willen 

verzamelen van onze klanten. Dit is gebeurd 

vanuit verschillende oogpunten. 
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M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i e  
a l s  b a s i s  

Bijvoorbeeld: marketingtechnisch is het erg 

fijn te weten waar klanten vandaan komen. 

Voor het onderhouden van onze 

klantrelaties prefereren wij een persoonlijk 

aanpak en bellen gasten liever. Zo hebben 

wij aan de hand van verschillende 

handelingen die nodig zijn voor onze 

kernactiviteiten nu de juiste data 

beschikbaar van klanten. Dit was voorheen 

niet mogelijk. Het mooie hiervan is ook dat je 

het verzamelen van deze data kan koppelen 

aan de marketingactiviteiten om zo een 

synergetisch geheel te creëren. Hier ben ik 

momenteel mee bezig. Denk bijvoorbeeld 

aan het opstellen van een koppeling met 

onze mailsoftware om gasten een 

verjaardagscadeautje te kunnen sturen. Dit 

is leuk voor de waardering van gasten, maar 

natuurlijk ook interessant voor de marketing. 

Je hebt nu namelijk inzicht in de 

leeftijdscategorieën van je doelgroep die 

daadwerkelijk een saunabezoek heeft 

gedaan (niet alleen via analytische online 

tools). “ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consectetuer delenit nobis. Quis defui 

odio diam ut, antehabeo vel quod sit. 

Antehabeo opes suscipere paratus wisi te 

quia. Dolore praesent nostrud, eros iriure 

enim vero autem quia luctus erat multo, 

virtus vero comis. Damnum os in neo 

plaga praesent valid. Brevitas dolore, 

refero, torqueo valde ea vero antehabeo 

sit autem occuro, adsum. Luptatum 

magna volutpat distineo. 

“Het opt imaliseren van het 

systeem aan de hand van de 

bedri j fsvoering is iets wat e lk 

bedri j f zelf  moet doen. En ook 

iets waar ik e igenli jk nog steeds 

mee bezig ben en nooit stopt om 

het  beste rendement te halen uit  

je  bedr ij f  en xPlan.  

 

Bi jvoorbeeld door te kijken naar 

de verschil lende mogelijkheden 

welke xPlan biedt en deze aan te 

passen op onze si tuat ie”; 

 

Jeroen van Weeghel,  Algemeen 
Manager Sauna Swol l.  

 

V o o r b e e l d e n  h o e  x P l a n  R O I  o p l e v e r t  
 Handhelds – “Een andere grote verandering 

is bij het afrekenen met gasten. Voorheen 

hadden wij last van een hoge foutmarge in de 

horeca. Bestelling werden namelijk op een 

briefje geschreven en handmatig ingevoerd. 

Dit is met de komst van Handhelds 

teruggebracht naar een foutmarge van (bijna) 

nul.  

Doordat nu geen sprake meer is van deze 

omzetderving, is de gemiddelde besteding op 

de horeca omhoog gegaan. Natuurlijk is deze 

stijging van de gemiddelde besteding in de 

horeca ook te danken aan snellere 

doorlooptijden en het kunnen optimaliseren 

van onze menukaart met behulp van data. 

Ook het automatisch upsellen tijdens het 

opnemen van een bestelling heeft 

bijgedragen aan hogere omzet.” 

Inkoop – “De data m.b.t. de horeca heeft er 

ook voor gezorgd dat wij kritisch hebben 

kunnen kijken naar onze inkoop. De 

winstmarge op de horeca is hierdoor 

verhoogd met 10% en er worden meer 

gerechten verkocht. “ 
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C o n t i n u e  p r o c e s  

Online Reserveren – “Dankzij de 

reserveringsmodule hebben wij beter 

inzichtelijk hoeveel gasten op een dag gaan 

komen. Wij vinden het belangrijk dat gasten 

gewoon kunnen langskomen zonder te 

reserveren, maar als je als bedrijf helemaal 

overgaat op reserveren, kan je hier je 

personeelsplanning, inkoop, etc. op 

aanpassen. Online reserveren heeft voor 

ons wel veel werk weggenomen bij de 

receptie. Kortingsacties moeten nu 

bijvoorbeeld Online worden gereserveerd. 

Hierdoor zijn collega’s minder tijd kwijt aan 

het gegevensinvoer van gasten. “ 

Abonnementen – “Wij hebben nu de 

mogelijkheid om abonnementen via het 

Internet te verkopen en direct te laten 

afrekenen. Dit heeft in actieperiodes 

gezorgd voor een hogere omzet. Daarnaast 

hebben wij met het invoeren van 

automatische incasso’s onze 

inkomstenstroom kunnen spreiden over de 

looptijd van een contract en de omzet op 

bepaalde kaarten kunnen verdubbelen. “ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consectetuer delenit nobis. Quis defui 

odio diam ut, antehabeo vel quod sit. 

Antehabeo opes suscipere paratus wisi te 

quia. Dolore praesent nostrud, eros iriure 

enim vero autem quia luctus erat multo, 

virtus vero comis. Damnum os in neo 

plaga praesent valid. Brevitas dolore, 

refero, torqueo valde ea vero antehabeo 

sit autem occuro, adsum. Luptatum 

magna volutpat distineo. 

Een goed systeem kan alleen maar optimaal 

worden benut indien men het systeem goed 

inzet. Daarom is goede begeleiding gedurende 

de implementatie van xPlan, maar zeer zeker 

ook daarna, essentieel!  

 

Onze consultants begeleiden u gedurende het 

gehele proces van configuratie tot 

ingebruikname. Hun kennis van de markt in 

combinatie met xPlan inhoudelijk maakt van het 

een waardevolle kennisbron voor al onze 

klanten.  

 

De support staat altijd voor onze klanten klaar 

om hen snel te helpen bij eventuele vragen of 

storingen.  

 

 

V o o r b e e l d e n  h o e  x P l a n  R O I  o p l e v e r t  
Cadeaubonnen – “Verder is ons 

cadeaubonnensysteem betrouwbaarder 

geworden en is het veel makkelijker geworden 

voor klanten om een cadeaubon aan te 

schaffen. Hierdoor is onze omzet op 

cadeaubonnen fors gestegen. 

 

Bijvoorbeeld door het Online verkopen van 

cadeaubonnen is de verkoop met meer dan 

20% gestegen En zijn er bovendien bij Online 

verkoop geen handelingen meer nodig en 

voor verkoop op locatie veel minder 

handeling.” 

 

“Dit is al met al een kleine greep uit de 

verschillende veranderingen die wij hebben 

doorgevoerd met de komst van xPlan. 

Uiteraard is er veel meer gebeurd dan 

hierboven staat beschreven, waar xPlan een 

positief effect op heeft gehad. Van 

gemakklijker plannen, automatische kortingen 

voor abonneehouders tot betere afstemming 

tussen afdelingen….  
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P r o f e s s i o n e l e  p a r t n e r  

… automatische bevestigingen per email, 

inzicht voor abonnehouder in status 

abonnement en in het algemeen zijn we veel 

minder handelingen kwijt en wordt veel tijd 

bespaard.  

 

Wij hebben de samenwerking met xPlan als 

zeer prettig ervaren. We krijgen goede hulp 

en begeleiding. Niet alleen gedurende de 

implementatie, maar ook daarna. Gelet op 

de ROI welke xPlan te beiden heeft en het 

positieve spin-off voor Sauna Swoll kan ik 

xPlan een ieder van harte aanbevelen! 


