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Brouwerij Kees is opgericht door Kees Bubberman. Na jaren ervaring als
hobbybrouwer en bierbrouwer bij Emelisse in Kamperland, besloot hij in
2014 de stap te wagen naar een eigen bierbrouwerij. Kees richt zich op de
Angelsaksische bieren (IPA’s, porters en stouts) om een alternatief te
bieden voor de Belgische speciaal bieren. Verder onderscheidt Brouwerij
Kees zich door hoge kwaliteit en innovatie, mensen verrassen met 
nieuwe smaken en eigenwijs zijn. Zo hebben ze pasgeleden een lijn
opgezet met bier in blik. Deze gewaagde stap werd een groot succes. 
Voor ons referentverhaal is Kees Bubberman aan het woord.

We willen blijven groeien zolang we kwaliteit kunnen blijven leveren. We zijn met een klein team
dus we moeten bewuste keuzes maken. 

Wat zijn jullie ambities voor de toekomst?

We hadden een gesprek met Etien de Kam van Rijkse-iT over ons logistieke proces. We waren
op zoek naar een programma waarin voorraadbeheer en facturatie goed geregeld waren.
Etien stelde toen voor om naar Brincr te kijken. 

Hoe heb je gehoord v/d logistieke software van Brincr?

Waarom ben je Brincr gaan gebruiken?
De belangrijkste reden was het bijhouden van de voorraad. We hadden voorheen veel back-orders
omdat onze voorraadlijst niet up-to-date was. Daardoor werden er bieren verkocht die niet op
voorraad waren. 

Welke voordelen heeft Brincr verder voor jullie?
We zijn erg blij met de prijslijsten die je kan koppelen aan klanten. Voor kleine afnemers
hanteren we andere prijzen dan voor grote afnemers. Brincr toont bij de orderinvoer gelijk de
juiste prijzen zodat we daarin geen fouten kunnen maken. Ook heb ik de beschikking over een
handig dashboard waarin ik in één oogopslag kan zien welke producten het goed doen. 

Waar moet je op letten?

Zou je anderen aanraden om Brincr te gebruiken?

Kijk eerst naar jezelf. Zorg dat jouw interne processen op orde zijn. Je moet secuur en
gedisciplineerd werken anders kun je niet vertrouwen op de cijfers in het systeem. Iedere order
moet je consequent in het systeem zetten en zodra er nieuwe voorraad is moet je dit direct
invoeren in de logistieke software. 

Jazeker. Groothandels die op zoek zijn naar logistieke software zou ik adviseren om ook naar
Brincr te kijken.
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