
ONDERNEMING 
Naam klant: Kim’s Chocolates
Sector: Voeding
Hoofdkantoor: Tienen, België
Medewerkers: 80 vaste medewerkers, aangevuld met tijdelijke medewerkers
 

ZAKELIJKE VOORDELEN 
• ICT-infrastructuur op maat van nieuwe behoeften (groei, ecologie…) 
• Ruimte voor niet-verbale, intuïtieve aspecten van communicatie
• Grotere betrokkenheid van medewerkers door meer persoonlijke contacten
• Veilige, robuuste netwerkinfrastructuur voor IP-telefonie van hoge          
   beeld- en geluidskwaliteit

Kim's Chocolates voegt visuele dimensie toe aan telefonie met 
Cisco Unified Communications
De meest energiebewuste KMO van Vlaanderen trekt ook voor ICT resoluut de visionaire kaart

Case Study

UITDAGING
Na een spectaculaire groei in 2006 en 2007 barstte de bestaan-
de infrastructuur van Kim's Chocolates, een Belgisch producent 
van chocoladedelicatessen, bijna uit zijn voegen. Daarom 
opteerde het management voor een gloednieuwe bedrijfssite in 
Tienen. Doordat in de conceptie ervan bewust rekening werd 
gehouden met alle ecologische voorzieningen, verwierf Kim's 
Chocolates in 2008 meteen ook de titel van 'meest energiebe-
wuste KMO van Vlaanderen'.

“De overstap naar een gloednieuwe site bood interessante oppor-
tuniteiten, ook op vlak van ICT", vertelt Jean-Pierre Clauws van 
Integrated Quality Networks, die binnen Kim’s Chocolates bekend 
staat als de man van de ICT. "Samen met de collega’s van Cisco-
partner RealDolmen hebben we de progressieve visie van Kim’s 
Chocolates vertaald naar een innovatief communicatiesysteem op 
basis van vooruitstrevende technologieën als IP-telefonie en uni-
fied communications. Daarmee konden we perfect inspelen op 
een heel specifieke behoefte van Kim’s Chocolates.” 

Een fabriek als die van Kim’s Chocolates, waar inmiddels ruim 90 
mensen aan de slag zijn, mag dan al thuishoren in de categorie 
van de kmo's, toch is ze vanuit ruimtelijk standpunt een groot-
schalige onderneming. “Mensen zitten hier door de veiligheids-

procedures soms op een grote loopafstand van elkaar”, aldus 
Fons Maex, oprichter en CEO van Kim’s Chocolates. “Ze kennen 
elkaar vooral van de communicatie via e-mail en telefoon maar 
zien elkaar niet meer voldoende. Daardoor worden de contacten 
onpersoonlijker. Door beeld toe te voegen aan die gesproken of 
geschreven communicatie willen we niet alleen dat persoonlijke 
aspect stimuleren maar ook de betrokkenheid van de mensen 
vergroten. Met de nieuwste communicatietechnologie van Cisco 
kan dat perfect."

OPLOSSING & GEBRUIKERSVOORDELEN
Vandaag heeft iedere pc-gebruiker bij Kim’s Chocolates op zijn 
eigen werkplek een IP-telefoon met een camera. Daarmee heeft 
het visuele aspect op een volledig natuurlijke, intuïtieve wijze zijn 
weg teruggevonden naar de relaties tussen collega's. “De men-
sen weten beter met wie ze te maken hebben. Dat zal ongetwij-
feld tot meer betrokkenheid leiden”, aldus Fons Maex. “Er is 
ruimte voor de niet-verbale aspecten van communicatie en die 
extra dimensie werd meteen op enthousiasme onthaald."

Op middellange termijn wil Kim’s Chocolates zijn visueel onder-
steunde IP-telefonie ook uitbreiden naar externe zakenrelaties, 
zodat die ook kunnen genieten van de hoge beeld- en geluids-
kwaliteit die de medewerkers van Kim’s Chocolates alvast heeft 

overtuigd. De 'Video Advantage'-technologie van Cisco laat dat 
perfect toe. Dat dit hele communicatieproces bovendien kan 
plaatsvinden in een perfect beveiligde omgeving met de nodige 
firewalls, VPN-uitrusting en voorzieningen voor 'disaster reco-
very', is voor de oprichter van Kim’s Chocolates een bijkomend 
voordeel. 

PARTNERPROFIEL
De ICT-dienstenleverancier Integrated Quality Networks beschikt 
over een grondige expertise die hij up-to-date houdt als professi-
onele partner van enkele vooraanstaande technologieleveran-
ciers. Zo is de onderneming al enkele jaren een 'Cisco Select 
Certified Partner'. De KMO-netwerkspecialisten van Integrated 
Quality Networks werken dan ook dagelijks met de oplossingen 
van Cisco. Sinds 1995 doen zij dat ook bij de Belgische producent 
van chocoladedelicatessen Kim’s Chocolates.
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“Cisco en zijn partners Integrated Quality 
Networks en RealDolmen zijn belangrijk voor 
het realiseren van onze groeistrategie. Beroep 
kunnen doen op zulke betrouwbare partners is 
voor ons essentieel.” Fons Maex, CEO Kim’s Chocolates


