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“De Expert Groep zit volop in een veranderingsproces, met als doel de realisati e van onze Visie. 

Daarvoor hebben wij het Strategisch 6-stappen Plan ontwikkeld. 

Twee belangrijke onderdelen daarin vormen de projecten ‘Dienstverlening’ en ‘Service Concepten’. 

Wij hebben ervoor gekozen de projectleiding in handen te leggen van Moventi um. Dit, omdat 

deze trajecten niet alleen ti jdrovend zijn, maar ook veel experti se en focus nodig hebben om 

ze tot een goed einde te brengen.”

Gabri Martèl 
Algemeen directeur Nederlandse Expert Groep

“Moventi um staat 
voor marktwaarde”

“Nadat Moventium eerst een uitgebreid 

Klantbelevingsonderzoek had opgezet en uitge-

voerd, formuleert Moventi um nu, samen met onze 

projectt eams en aangesloten ondernemers, de 

visie, strategie en aanpak om deze projecten te 

realiseren. De Expert Groep staat voor de uitdaging 

om haar dienstverlening zo te opti maliseren, dat 

aangesloten ondernemers zich maximaal op hun 

feitelijke taakgebieden kunnen concentreren: 

klanten, winkel en service. Over alle andere (bij)-

zaken, zoals backoffi  ce, administrati e en leveranciers, 

moeten zij zich niet druk hoeven te maken.” 

“Moventi um’s reputati e kende ik al. Met directeur 

Jan Holsappel heb ik in het verleden een aantal 

keren samengewerkt. Hij heeft  bewezen zware 

veranderingstrajecten tot een goed einde te 

kunnen brengen. Dat doet hij op een manier die 

druk weghaalt bij de organisati e, waardoor het 

operati oneel proces ongestoord doorgaat.”

“Dit is voor Expert van cruciaal belang. Deze projecten 

gaan over onze toekomst. De Nederlandse Expert 

Groep is een formulegestuurde verkoop organisati e 

met 145 aangesloten ondernemers en 180 winkels. 

Als groep moeten wij toegevoegde waarde leveren, 

zowel aan onze ondernemers als aan onze klanten.

Wij zitt en in Consumenten Elektronica, een 

branche die zich kenmerkt door sterke prijserosie 

“Na een uitgebreid Klantbelevingsonderzoek, formuleert Moventi um
nu, samen met onze projectt eams en aangesloten ondernemers, 
de visie, strategie en aanpak.”

en lage marges. Er zijn weinig huismerken en alle 

kanalen verkopen dezelfde merken.

Expert onderscheidt zich door een hoge service-

graad en veel deskundigheid in de winkels. 

Het komt dus aan op je kennis van de vakhandel 

om succesvol te strijden tegen de grote ketens en 

de handel via internet.”

“Moventi um brengt een deskundige kijk op 

onze business mee. Dat is een voorwaarde om 

onze kwaliteitsprojecten succesvol af te ronden. 

En dat is Jan Holsappel wel toevertrouwd. 

Over zijn werkwijze ben ik zeer tevreden. 

Niet alleen vanwege de gestructureerde aanpak 

en heldere communicati e, maar vooral ook om 

zijn scherpe focus op de klant! 

Moventi um denkt in marktwaarde. 

Consumenten of retailers, Moventi um weet 

haarfi jn in te spelen op hun belangen. Wat ik 

verder bewonder is de eigen, unieke inbreng, 

Moventi um doet veel meer dan werken volgens 

het boekje. Eff ecti viteit koppelt men aan een 

zeldzaam ver mogen om iedereen gemoti veerd 

en enthousiast te maken. Zowel project-

medewerkers als ondernemers. De combinati e 

van deze vaardigheden bij Moventi um maakt dat 

ik het eff ect van onze veranderingen bij Expert 

met groot vertrouwen tegemoet zie.”
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