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Partner in the spotlight

H&R heeft als IT reseller altijd meer willen zijn dan een verkoper van dozen, vertelt Tim 
Bogaerts: “Toen onze oprichter Rob van Rooij in 1991 met dit bedrijf begon, had hij een 
duidelijk uitgangspunt: wat je levert, moet je ondersteunen. Met het oog daarop hebben we 
altijd beschikt over een eigen technische dienst en logistieke afdeling. Zeker in de begindagen 
van ons bedrijf was zo’n filosofie voor een IT reseller vrij uniek.” Na zich aanvankelijk een aantal 
jaren te hebben toegelegd op de verkoop van Apple producten, volgde H&R de markt in een 
transitie naar het Windows platform. Een zoektocht naar een gedegen partner leidde naar 
Compaq, waarvoor H&R reseller en service provider werd. Met de overname van Compaq door 
HP werd H&R automatisch HP partner en service provider. 

Workstations

H&R’s ambitie om niet zomaar een leverancier te zijn, kwam ook nadrukkelijk naar voren toen 
het bedrijf enkele jaren geleden koos voor Workstations als specialisatie. “Workstations verkoop 
je niet zomaar, daar zit een heel adviestraject achter. Je moet meestal veel sparren met je klant 
om tot de juiste oplossing te komen. Als HP Gold Workstation Specialist doen we dat blijkbaar 
goed, want ons aantal Workstationklanten blijft groeien. We vinden die klanten bijvoorbeeld 
in de maakindustrie, productontwerp en mediawereld. Omgevingen waar behoefte is aan 
alle rekenkracht op de werkplek.” Naast de succesvolle Workstations speelt H&R ook in op de 
toenemende behoefte om plaats- en tijdonafhankelijk te kunnen werken, aldus Bogaerts: “Als HP 
Gold Client Virtualisatie Specialist brengen we de werkplek naar de spreekwoordelijke Cloud door 
gebruik te maken van bijvoorbeeld de HP DL380z server in combinatie met HP Thin Clients.”

Tim Bogaerts van H&R Automatisering

Wat je levert, moet je 
ondersteunen”

De rubriek Partner in the Spotlight is bedoeld om u te laten 
kennismaken met collega-HP partners. In deze aflevering 
praten we met Tim Bogaerts, Adjunct Directeur bij HP Gold 
partner H&R Automatisering.

“
Bewuste keuze voor HP

Waarom kiest H&R bewust voor HP? “Eigenlijk om twee redenen. Allereerst omdat HP een 
A-merk is, een gerenommeerde naam in de markt. Daarnaast werkt de relatie met HP van beide 
kanten erg goed. Als reseller investeren wij in kennis door het behalen van certificeringen en het 
volgen van cursussen. HP op zijn beurt beloont onze moeite met onder meer ondersteuning 
in verkooptrajecten, special pricing, het samen organiseren van seminars en het gezamenlijk 
genereren van leads door middel van marketingactiviteiten. Wat ook een belangrijke factor is: 
kennelijk passen HP mensen en H&R mensen goed bij elkaar. We zijn allemaal down-to-earth, 
de diverse klantenteams kunnen snel en goed met elkaar schakelen. Met HP is het zeer plezierig 
samenwerken en zaken doen.”

Specialisaties 

Naast de twee eerder genoemde specialisaties bezit H&R er nog negen, waaronder HP Gold 
Service One specialist en HP Gold PPS hardware partner. Bogaerts is ervan overtuigd dat de 
specialisaties toegevoegde waarde betekenen voor klanten en prospects: “Wij laten hiermee 
zien dat we als organisatie bereid zijn om te investeren in kennis. Die kennis hebben we in huis, 
en onze klanten profiteren daarvan. We gebruiken onze specialisaties ook met succes om ons 
te profileren wanneer we op zoek gaan naar new business.”

40% groei na herstructurering

Over new business gesproken: zo’n anderhalf jaar geleden stelde het managementteam van 
H&R vast dat er nog meer groeipotentieel moest zijn dan al werd benut. “Daarom zijn we 
gaan bekijken of onze organisatiestructuur nog aansloot bij de wensen en behoeftes in de 
markt. Onze conclusie was dat er een herstructurering nodig was om de ‘virtuele barrière’ 
die we voelden te doorbreken. We hebben een nieuw sales- en marketingplan geschreven, 
waarin iedereen heel duidelijk eigen taken en verantwoordelijkheden heeft gekregen. Daarbij 
hebben we een strikte scheiding aangebracht tussen new business en accountmanagement. 
Met name op de afdeling Sales is die differentiatie heel sterk. De herstructurering is eind 
2013 doorgevoerd en de transitie verliep boven verwachting. Iedereen begreep waarom het 
gebeurde en welke scoringskansen het met zich meebracht.” Lachend: “Dat laatste was zeker 
voor de salesmensen een belangrijk argument, want die houden nu eenmaal van scoren.”  
Het effect van de hele operatie was vrijwel direct merkbaar. “Over 2014 realiseerden we 
meteen al een groei van bijna 40 procent en de positieve lijn is nog steeds stijgende.”

Automatisering die werkt

Wat ziet Tim Bogaerts zelf als de kracht van zijn organisatie zoals die nu staat?  
“Wij onderscheiden ons door een platte organisatiestructuur met nauwe samenwerking 
tussen sales en support. Zo zijn we in staat onze klanten van begin tot eind te adviseren en 
te helpen met de implementatie. Als klant doe je zaken met H&R Automatisering en niet met 
één individu. Iedereen is op de hoogte en kan adviseren. Of je nu een receptioniste aan de 
lijn hebt of een van de senior consultants, we kennen jou en je situatie. In de praktijk wordt 
dat zeer gewaardeerd. Flexibiliteit, snel schakelen en luisteren naar de behoefte van de 
klant zijn kernwaarden waar we bij H&R dagelijks op acteren.” Tot slot: H&R voert de slogan 
‘Automatisering die werkt’. Welke gedachte zit daarachter? Bogaerts: “Daar kan ik kort over zijn. 
Zo simpel als het er staat, zo makkelijk is het om zaken te doen met H&R.”

“Workstations verkoop je niet 
zomaar, daar zit een heel 
adviestraject achter. Je moet 
meestal veel sparren met je 
klant om tot de juiste 
oplossing te komen.” 
 
- Tim Bogaerts,  
 Adjunct Directeur H&R Automatisering
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