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De meeste mensen kennen Exact als één van de 
partners van Formule 1-coureur Max Verstappen. Maar 

Exact is ook – en vooral – de nummer 1 aanbieder 
van business software voor het MKB in Nederland. 

Het bedrijf groeit de laatste jaren met dubbele cijfers. 
De Strategy Manager leidt een aantal van Exacts 

belangrijkste en meest strategische projecten om 
daarmee deze buitengewone groei door te zetten.
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NUMMER 1 
IN NEDERLAND,  
ACTIEF 
WERELDWIJD

E
xact is een toonaangevend 
internationaal softwarebedrijf 
dat kleine en middelgrote 
ondernemingen (MKB) voorziet 

van topkwaliteit business software 
oplossingen. Het bedrijf ontwikkelt 
industriespecifieke on-premises, hosted 
en cloud-based oplossingen voor veel 
verschillende industrieën, waaronder 
bijvoorbeeld productie, groothandel, 
distributie, professionele dienstverlening en 
accountancy. Met haar software en service, 
helpt Exact MKB-bedrijven om de drijvende 
kracht achter de mondiale economie te zijn.

Meer dan 400.000 ondernemingen 
gebruiken Exacts software. Maandelijks 
faciliteert het bedrijf ongeveer 2,4 miljard 
financiële transacties. Exact is marktleider 
in Nederland en helpt klanten over de 
hele wereld. Het hoofdkwartier van het 
bedrijf staat in Delft. Daarnaast heeft Exact 
kantoren in Europa, het Midden-Oosten, 

Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika, Azië, 
Australië en Afrika. In totaal werken er bij 
Exact ongeveer 1.400 mensen. Zij bedienen 
klanten in meer dan 100 verschillende 
landen en bieden software oplossingen aan 
in zo’n 40 verschillende talen.

GROEIEN MET DUBBELE CIJFERS
Exact ondersteunt ondernemingen in 
alle belangrijke bedrijfsprocessen. De 
producten gaan van relatief eenvoudige 
online software, tot volledig geïntegreerde 
ERP pakketten voor grotere of complexere 
ondernemingen. Exact verkoopt oplossingen 
voor productie, administratie, logstiek, 
finance, sales, marketing en HR. Met Exacts 
producten krijgen klanten snel toegang 
tot relevante en betrouwbare data, en in 
inzichten belangrijk voor besluitvorming op 
het hoogste niveau.

De afgelopen jaren is Exact snel gegroeid. 
Het bedrijf wordt gesteund door APAX 

RECENTE OVERNAME: 
PROQURO
Exact is altijd op zoek naar 

interessante M&A-kansen. 
Recent heeft het bedrijf ProQuro 

overgenomen, een specialist in 
procurement software. Door ProQuro’s 

expertise en technologie samen te voegen 
met die van haarzelf, kan Exact klanten 
voorzien van een integrale finance- en 
procurementaanpak. Daarmee krijgen 
bedrijven nog beter grip op hun kosten. 
Procurement is een belangrijk proces en 
één waar veel MKBs nog een stap in kunnen 
zetten. Dankzij deze overname kan Exact 
MKBs helpen hierin te verbeteren om zo 
significante kostenbesparingen te realiseren. 

“We combineren de 
energie en open cultuur van 

een startup met de voordelen 
van een multinational. We zijn groot 
genoeg om interessante wereldwijde 
doorgroeimogelijkheden te bieden, 

maar klein genoeg om onze mensen echte 
verantwoordelijkheden te geven en de kans 

om het verschil te maken. We willen dat onze 
mensen impact hebben en succesvol zijn. 

Daarom vinden we persoonlijke groei 
en ontwikkeling erg belangrijk. We 

besteden veel tijd aan mentoring 

en coaching.” 

Phill Robinson, CEO

Partners, een wereldwijde investeerder. 
Samen proberen Exact en APAX de huidige 
groei door te zetten. Onderdeel van 
die ambitie is continue innovatie en de 
ontwikkeling van nieuwe producten.
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D
e Strategy Manager is onderdeel 
van het Product Strategy Team en 
rapporteert rechtstreeks aan de 
Head of Value Realization. Hij/zij 
werkt op wekelijkse basis samen 

met de CEO, de Director Product Strategy en 
het Executive Team. De Strategy Manager richt 
zich vooral op het realiseren van groei door de 
waarde uit bestaande functionaliteiten te 
optimaliseren, bijvoorbeeld via pricing, het 
behoud van bestaande klanten en cross-sell.

LEIDEN VAN PROJECTEN MET DE 
HOOGSTE PRIORITEIT
Exacts Strategy Manager werkt aan uitdagende 
vraagstukken die centraal staan in de 
groeistrategie van het bedrijf. Hij/zij leidt een 
breed spectrum aan projecten met de hoogste 
prioriteit, van de opstartfase tot en met de 
implementatie. De Strategy Manager houdt ook 
zicht op de voortgang van nieuwe initiatieven, 
waarbij hij/zij zoekt naar optimalisaties en de 
belangrijkste vervolgstappen identificeert.

Bij het voortstuwen van strategische projecten 
vertrouwt de Strategy Manager op zijn/haar 
nauwkeurige data-analyses om te zorgen dat 

besluiten datagedreven genomen worden. Als 
een project vraagt om een meer uitvoerende 
leiderschapsstijl, dan is de Strategy Manager 
niet bang om zijn/haar handen uit de mouwen 
te steken en zelf actie te ondernemen.

VEEL INTERACTIE MET SENIOR 
MANAGEMENT
De Strategy Manager werkt samen met het 
Strategy and Value Realization team. Hij/zij 
presenteert regelmatig aan (interne) senior 
stakeholders, om hen op de hoogte te 
houden van de voortgang en hun 
feedback op te halen.

Om succesvol te zijn, moet de 
Strategy Manager verschillende 
soorten mensen en teams 
kunnen leiden, en stakeholders 
op alle niveaus kunnen 
beïnvloeden. Ook heeft hij/zij 
de flexibiliteit om samen te 
werken met verschillende 
culturen en over verschillende 
tijdzones heen. Daarvoor stapt 
de Strategy Manager zo nu en 
dan in het vliegtuig.

“De rol van Strategy 
Manager is een uitstekende 

functie voor top-tier strategie 
consultants die de stap willen maken 

naar management. We zien deze positie 
als één van de opleidingsplaatsen voor 

een toekomstige leiderschapsrol binnen 
Exact. De Strategy Manager is cruciaal 
in het realiseren van de gewenste groei. 

Daarom zoeken we naar iemand die 
gepassioneerd is om een bedrijf te laten 

groeien en niet bang is om de boel op 
te schudden..”  

Alex Myers, Director of 
Product Strategy
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KANDIDAATSPROFIEL

ERVARING
    3+ jaar in strategy consulting
    MBA is een pre
    Ervaring in een 

softwaregedreven omgeving is 
een pre

PERSOONLIJKHEID
    Analytisch
    Problem solver
    Team player
    Sociaal
    Strategisch
    Resultaatgedreven

DELFT
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ROLAND VETTEN
Partner at Top of Minds Digital Executives

roland@topofminds.com 

CONTACT
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