Ieder detail
in beeld
Met goede ICT in het bedrijf is veel te winnen. Wie ieder
aspect van het productieproces letterlijk en figuurlijk in
beeld heeft, kan ook zien waar het mis gaat of waar nog iets
te winnen is. Dat gaat op voor een willekeurige fabriek, maar
ook voor een kwekerij.
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oor de zogenaamde digitale
logistiek is slechts een beperkt
aantal softwarebedrijven op
de markt. En dan nog moeten bloembollenkwekers het doen met
samengestelde pakketten. Eentje voor de
boekhouding, eentje voor de teeltregistratie en nog een beslissingsondersteunend
systeem voor de dagelijkse praktijk. Voor
de logistiek was er nog niets beschikbaar.
Haakman Flowerbulbs in Wervershoof
liep enkele jaren geleden tegen dat probleem aan. Vooral de logistieke combinatie van de vestiging in West-Friesland en
de locatie in Nieuw-Zeeland viel het bedrijf zwaar. Ze zochten en vonden hulp in
de persoon van Edwin Hauwert. De ICT’er
maakte speciaal voor Haakman Nieuw
Zeeland Bulbs een programma. Nadat het
een succes bleek, volgden tientallen andere agrarische bedrijven in Nederland en
in andere werelddelen. Het pakket is geschikt voor kwekers, broeiers, exporteurs
en bemiddelaars en verzorgt alle processen van land tot klant. Het gedachtegoed
is ontwikkeld voor en door kwekers, in
samenwerking met Automated4u.

VERVANGER WHITEBOARD
De heftrucks in Wervershoof en in Edendale (Nieuw-Zeeland) rijden rond met een
tablet naast het stuur. Op dat scherm kan
de chauffeur precies zien wat hij moet
doen. Ondertussen kan manager Roel op
den Kelder van Haakman in Nieuw-Zeeland achter de computer precies zien wat
er in het bedrijf gebeurt en aansturen.
“Eigenlijk doen we nu digitaal wat we
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eerder op whiteboards bij de cellen en op
briefjes deden. Er worden nagenoeg geen
fouten bij gemaakt en dat scheelt veel tijd
en geld. Even later invullen is er niet bij,
nu wordt iedere stap op het tablet bevestigd. Verder ziet iedere heftruck chauffeur
deze informatie. Ging er voorheen een
pak papier van veertig vellen mee met een
order richting koellocatie, nu alleen een
label met barcode. De overige informatie
is digitaal beschikbaar. Er raken ook geen
partijen meer zoek.”
Hauwert geeft een demonstratie van
de software. Plantschema’s staan in de
computer, percelen zijn met locatie en
al aangegeven. De kisten gerooide bollen
worden al geregistreerd op het land en
vanaf dat moment wordt iedere handeling
geregistreerd. Trillen? Het staat er in.
Spoelen? Idem. Drogen, koelen, opplanten
in de broeikas, het complete broeischema
is na te gaan. Ook het resultaat wordt
ingevoerd en in de kolommen is tevens
te zien hoeveel procent van de bollen
verloren ging door zuur. “Zo is precies
te zien hoeveel bollen van een bepaalde
partij beschikbaar zijn voor de klant en is
de voorraad altijd actueel.”
De software is gekoppeld aan het boekhoudprogramma, SnelStart in het geval
van Haakman Flowerbulbs. Orders en
betalingen zijn in een overzicht te zien.
“Je kunt zien welke klant wat heeft besteld en of er al is betaald. En natuurlijk
is duidelijk naar welke bestemmingen de
partijen gaan en eventueel is op afzet te
sturen. Loopt het in het ene land terug,

dan is in een ander afzetgebied misschien
uit te breiden. Door de uitvalmodule kan
snel en nauwkeurig de reclamatie van de
bollen geregeld worden.”

ALLES VIA DE TABLET
In de praktijk logt de werknemer in en
op zijn tablet verschijnt het takenpakket
voor die dag op zijn startscherm. Dat
pakket is op kantoor voorbereid. Ook bij
de afleverbanden staan computers met
per computer een verantwoordelijke die
alles inboekt. In de centrale hal hangt een
groot scherm waarop iedereen kan zien
wat de productie per uur per persoon is.
De efficiëntie laat zich volgens Op den
Kelder nog het beste zien in de groei van
het Nieuw-Zeelandse bedrijf in combinatie
met het personeel. “Voor de automatisering deden we 22 hectare, nu 50. We
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Softwareaanbieders

doen dat met dezelfde hoeveelheid vast
personeel. Hetzelfde geldt ook voor Haakman Flowerbulbs. Je begrijpt soms niet
dat collega’s zo een trekker van anderhalve ton kopen, terwijl ze maar blijven
aarzelen over de aanschaf van een goed
computersysteem. Volgens mij is de juiste
software tegenwoordig net zo belangrijk
als een nieuwe trekker.”
Ook op kantoor is de efficiëntie toegenomen. Het klaarmaken van de administratieve kant van een order is nu in enkele
stappen klaar, compleet met alle exportpapieren erbij. Op den Kelder: “Je rondt
alles zo af, tot en met het label dat meteen
wordt voorzien van een afbeelding van de
cultivar in kleur.” Die labels worden voor
de klant ‘op maat’ gemaakt.
De kratten die op pallets klaar staan voor

verzending, laten door de foto’s op de
labels in één oogopslag zien welke soorten
er in zitten. De unieke kratbarcode zorgt
er voor dat ook de informatie op de paklijst altijd klopt bij de vervoerder en bij
de afnemer, zodat die herkent om welke
orders het gaat. “Het softwarepakket
bevat ook een verbinding met Edibulb en
het ketenregister, zodat we telkens aan de
nieuwste eisen kunnen voldoen.”

ONGEMAKKEN
Volgens Op de Kelder doen zich weinig
problemen voor met de automatisering.
“Zelfs als er een stroom- of netwerkstoring
is, draaien de tablets offline door. Zodra
het netwerk weer in de lucht is, wordt
alles weer gesynchroniseerd. Het houdt
natuurlijk een keer op. Als alle banden
ook stilstaan, stopt het werk vanzelf ook.”

Het aantal spelers op de markt voor kwekerijen is beperkt. Behalve Automated4U met
Bulbmanager maakt ook VG Softwaredesign
in Breezand pakketten voor de sector. Registratie van handel en logistiek, plantgoeden fustregistratie, personeel, bewaring en
behandeling en facturering is mogelijk met
de software. Het pakket draait op Magic.
AgroVision heeft ook software voor de
bloembollensector, Bolwerk, en een aantal
grote broeiers en exporteurs werkt er mee.
Het pakket heeft losse modules voor schuurverwerking, fustverkeer, veilen, buitenlandse levering, Edibulb, kwekersvereniging en
de mineralenhuishouding, mifas. Smart Bulb
van softwaremaker Troublefree is ook een
pakket voor de bollensector.

Ook vanuit Nieuw-Zeeland loopt het nu
goed. “Voorheen hadden we wel eens
problemen en konden we bijvoorbeeld de
server hier in Nederland niet bereiken.
Dan moesten we net zo lang bellen tot we
iemand vonden die dat ding opnieuw kon
opstarten. Dat is nu voorbij, omdat we
daar nu ook zelfstandig kunnen draaien
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