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Inleiding
De ondernemers binnen Plantform zien ICT als een strategische factor, die sterk bepalend is voor de
concurrentiepositie van de Nederlandse tuinbouwsector. Standaardisering, een open en toekomstvast
model is niet alleen in het belang van de Plantform leden maar hebben sectorale betekenis.
Uitgangspunt is dat door gezamenlijke inbreng van middelen en kennis een beter en doelmatiger
ontwerp gerealiseerd kan worden dan bij individuele inspanning. Dit ontwerp dient beschikbaar te zijn
voor alle ondernemers in de sector, waardoor schaalvoordelen mogelijk zijn.
In fase 2 was het doel het bouwen en testen van een geïntegreerd managementinformatiesysteem in
de tuinbouw. Fase 2 is 11 juli 2007 afgerond.
Plantform heeft bij het Productschap Tuinbouw op 27 oktober 2006 een bijdrage gevraagd voor fase
3. Op 21 december 2006 is een maximaal subsidiebedrag van € 260.000 toegezegd.
Inmiddels heeft het Productschap Tuinbouw tweemaal een voorschot betaald, € 50.000 op 19 april
2007 en € 80.000 op 12 december 2007.
Het Productschap Tuinbouw heeft gevraagd om een tussenrapportage betreffende fase 3. Deze
tussenrapportage geeft inzicht in:
• De stand van zaken van de ondernemersvereniging Plantform
• De stand van zaken van Fase 3
• De besteding van gelden
Ondernemersvereniging Plantform
Op de ledenvergadering van 11 juli jl. is de Plantform software van de eerste pilotleverancier
gecertificeerd. Qurius heeft vanaf die datum software te koop waar de leden van Plantform over
kunnen beschikken. Het Plantform model is daarmee theoretisch getest en werkend. De software van
Qurius is echter nog niet in de praktijk getest. Naar verwachting worden deze tests in het voorjaar van
2008 afgerond.
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De Plantform software ontwikkeld door Grow Technology, de andere pilotleverancier, wordt naar
verwachting in maart 2008 gecertificeerd. De praktijktesten bij RijnPlant lopen deels parallel met de
bouw van de laatste modulen door Grow.
De ondernemervereniging Plantform maakt zich hard om de praktijktesten succesvol af te ronden, de
opgedane kennis te verspreiden en de software uit te rollen naar andere potplantentelers. Het testen
van de Plantform software valt buiten fase 3.
Fase 3
Andere telers, veilingen, onze klanten (potplantenhandelaren) maar ook de toeleveranciers zijn gebaat
bij betere en efficiëntere informatie-uitwisseling. Breder toepasbaar maken van het Plantform model is
een logische vervolgstap. In het projectplan fase 3 worden meerdere innovatieve deelprojecten
genoemd die bijdragen aan het sectorbreed inzetten van toekomstvaste, meer gestandaardiseerde
software. Naast software wordt er ook gesproken over koppelingen in de keten, volgsystemen, nieuwe
modulen en professionele ondersteuning.
Fase 3 kende een lange aanloop. Na de zomer in 2006 is een aanvraag ingediend bij het ministerie
van Economische Zaken in het kader van de regeling ‘Pieken in de Delta’. Deze aanvraag is
afgewezen, waarop het Plantform bestuur heeft besloten een nieuwe aanvraag in te dienen in het
kader van de regeling ‘Samenwerking in Innovatieprojecten’ van het ministerie van LNV. Deze
aanvraag is op 11 juli jl. ingediend, op 19 november jl. is de maximale, aangevraagde bijdrage door
LNV toegezegd.
In de periode april 2006 tot en met december 2007 is binnen fase 3 inspanning geleverd in vorm van
de volgende drie activiteiten:
1. Voorbereidingen; het opstellen van projectplannen, indienen en begeleiden van de verschillende
aanvragen.
2. Communicatie; het informeren van telers, leveranciers en ketenpartners (vaak gecombineerd met
fase 2 communicatie-uitingen)
3. Vooronderzoeken; door de vertraging in het realiseren van subsidieverlening zijn er twee
projecten reeds gestart met vooronderzoeken (volgsystemen in de kas en
keteninformatiesystemen).
1. Voorbereidingen
De eerste voorbereidingen zijn in april 2006 gestart. De afronding vond plaats in november 2007 toen
is de aanvraag door LNV goedgekeurd. Hiervoor zijn de volgende acties uitgezet:
• Voorbereiding, bespreken en opstellen projectplan Plantform Fase 3 (Productschap Tuinbouw);
• Voorbereiding, bespreken en opstellen projectplan Plantform Piekten in de Delta (EZ);
• Communicatie met ministerie van EZ (o.a. onderbouwingen van projectplan en
bezwaarprocedure);
• Voorbereiding, bespreken en opstellen projectplan Plantform Innoveren door Integreren (LNV);
• Communicatie met ministerie van LNV (o.a. onderbouwingen van projectplan).
2. Communicatie
Gezien de lange aanloop van fase 3 was het belangrijk om draagvlak te behouden bij de leden van
Plantform en de participanten in de geplande deelprojecten. Het project fase 3 wordt voor een groot
deel gefinancierd door veilingen, leveranciers van tuinbouwmechanisatie en ook potplantentelers.
Belanghebbenden werden op de volgende manier op de hoogte gehouden worden:
• Informatiebijeenkomst voor leveranciers van hard- en software in de tuinbouw (d.d. 5 juli 2006);
• Nieuwsbrieven aan leden, leveranciers, veilingen en andere belanghebbenden (6 mailings);
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•

Diverse individuele gesprekken met leden, leveranciers, veilingen, potplantenhandelaren en
andere belanghebbenden.

3. Vooronderzoeken
In 2007 is gestart met de eerste vooronderzoeken rond Volgsystemen in de kas en
Keteninformatiesystemen. De resultaten van het vooronderzoek voor Volgsystemen in de kas (met als
eindresultaat Identificatie op plantniveau) zijn direct bruikbaar (en noodzakelijk) voor de afronding van
de afronding van de genoemde pilots.
In de samenwerking met FloraHolland is gestart met een vooronderzoek naar
Keteninformatiesystemen (met als eindresultaat Procesverbeteringen in logistiek en voorraad). Een
onderzoek waar potplantentelers (leden van Plantform en potplantenhandelaren (gevestigd op Trade
Parc Westland 2) nauw bij betrokken zijn.
Besteding van gelden
De kosten voor de uitvoering van de vooronderzoeken, zoals hierboven genoemd, zijn
medegefinancierd door FloraHolland. De kosten voor communicatie en voorbereidingen zijn in 2007
gefinancierd uit het voorschot van PT.
Financiële uitputting
Taken
Voorbereiding en communicatie
Volgsystemen in de kas
Keteninformatiesystemen
Totaal

Uitgaven
€ 54.047
€ 39.500
€ 18.680
€ 112.227

Periode
April ’06 – december ‘07
Januari – september ‘07
Februari – december 2007

Tabel 1. Uitgaven aan voorbereidingen, communicatie en vooronderzoeken fase 3.

Financiële situatie
Voorschot PT
Voorschot PT
Totaal ontvangen voorschot (fase 3)
Uitgave fase 3 (voorbereidingen)
Beschikbaar PT budget

Saldo
€ 50.000
€ 80.000
€ 130.000
€ 54.047
€ 75.953

Periode
19 april 2007
12 december 2007
April ’06 t/m december ‘07
Per 1 januari 2008

Tabel 2. Financiële situatie fase 3 per 1 januari 2008.

Vervolg
In 2008 en 2009 worden de deelprojecten van fase 3 verder ingericht. Gezamenlijk met het Plantform
bestuur, ketenpartners en ander belanghebbenden (financiers) wordt het opstarten van de diverse
deelprojecten zoals benoemd in het projectplan gepland.
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