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de juw
elier

Je bent de nieuwe salesvertegen-
woordiger van Clarity & Success 
in de Benelux. Wat wil je in deze 
functie bereiken?
“Dat klopt, ik sta te popelen om 
het marktaandeel van Clarity & 
Success in deze regio te mogen 
vergroten. Ik ben ervan overtuigd 
dat veel juweliers nog niet weten 
hoe wij hun leven kunnen ver-
gemakkelijken met onze software 
oplossingen.”
 
Hoe ben je bij Clarity & Success 
terecht gekomen?

“Via een goede vriend bij IBB die 
af en toe met mijn Duitse collega’s 
sprak. Ik heb recent en vrij onver-
wacht mijn vorige bedrijf verkocht. 
Er ontstond op dat moment voor 
mij ineens een nieuwe situatie. 
Vervolgens was één gesprekje met 
Florian Henkel (oprichter en  direc-
teur van Clarity & Success GmbH, 
red.) genoeg om mijn enthousiasme 
te wekken voor deze nieuwe uitda-
ging. We hadden een enorme klik.”
 

Wat is je ervaring tot nog toe?
“Ik ben zelf volledig nieuw in de 
wereld van juweliers, maar gezien 
mijn achtergrond ben ik goed in 
staat om op hun taal en behoeften te 
begrijpen. Het is een fantastisch idee 
te weten dat ik iets mag verkopen wat 

zichzelf reeds jaren heeft bewezen in 
inmiddels 42 landen. Mijn visie op 
het product en de markt zal dit succes 
alleen nog maar kunnen versterken.”

Wat is volgens jou de kracht of meer-
waarde van Clarity & Success?
“Wij zijn de enige softwarepartij die 
voor honderd procent gespeciali-
seerd is in de juweliersbranche en 
daarmee een product kan aanbieden 
dat naadloos aansluit op de behoef-
ten en wensen van de juwelier. Door 
onze twintigjarige ervaring is er geen 
terrein of uitdaging welke we nog 
niet hebben gezien of overwonnen. 
Wij weten simpelweg wat er speelt 
en zijn daardoor in staat het leven 
van een juwelier doorgaans mak-
kelijker te maken en zijn of haar 
omzetten te vergroten.”

Wat mogen juweliers van jullie ver-
wachten?
“Het is ons doel om de juweliers 
op zoveel mogelijk vlakken te ont-
zorgen. Om dit te bereiken kunnen 
zij ervan uitgaan dat wij met onze 
ervaring, service en software voor 
elke juwelier en elke situatie een 
oplossing op maat kunnen bieden.”
 
Wat zijn ontwikkelingen op de korte 
termijn bij Clarity & Success?
“Aan het einde van dit jaar verzor-
gen we een grote update van onze 
software. Dit is absoluut iets waar 
we nu al heel erg naar uitkijken en 
wat dan ook niet zomaar aan onze 
relaties voorbij zal gaan.”
 
Wat zijn de doelen van Clarity & 
Success?
“We gaan ervoor om in 2015 het 
aantal bestaande relaties met hon-
derd procent te laten toenemen! Dat 
klinkt misschien erg ambitieus, maar 
ik ben er zeker van dat het mogelijk 
is om dit doel te behalen.”

Voor aanvullende informatie neemt 
u contact op met:

Clarity & Success Benelux
rik.devries@clarity-success.com
Tel. + 31 (0)6521 00 777
Tel. +49 (0)5201 6627 7200
www.clarity-success.com

In de afgelopen jaren heeft Clarity & Success internationaal flink aan de weg getimmerd met betrouwbare software-
systemen en functionele point-of-sale systemen die specifiek zijn bedoeld voor juweliers. Ook is het bedrijf gespecia-
liseerd in management software (kassasystemen, voorraadbeheer-, reparatiebeheer- en CRM-systemen en online shops 
voor sieraden) voor juweliers waarbij gemak voor de klant het sleutelwoord is. Om juweliers nog beter van dienst 
te kunnen zijn is Rik de Vries kortgeleden aangesteld als salesvertegenwoordiger voor de Benelux. Vaktijdschrift De 
Juwelier sprak met hem.
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“Ons doel is om juweliers op zoveel 

mogelijk vlakken te ontzorgen”

◀ Rik de Vries: “Wij weten wat er in 

de branche speelt en zijn daardoor 

in staat het leven van juweliers door-

gaans gemakkelijker te maken en de 

omzetten te vergroten”

◀ Florian Henkel, CEO Global Clarity 

& Success Software (links) en Rik de 

Vries, Managing Director Clarity & 

Success Benelux (rechts)

Management Software met POS- en ERP-software van Clarity & Success is verkrijg-

baar vanaf € 2.015,-, inclusief de hardware


