Snelle digitalisering:

‘Het moet en het kan’
Na de zomer gaat een informatiecampagne van start die bollentelers enthousiast moet
maken voor een ‘digitaal postkantoor’ dat het ‘digitaal verhandelen’ van bollen een
stuk makkelijker maakt. Het initiatief van het Sectorplatform Bloembollen is illustratief
voor de snelheid waarmee de bollensector de laatste jaren digitaliseert.
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Z

ouden ze nog bestaan: bollentelers die, als ze al een
mobiele telefoon hebben, net als Mark Rutte zweren
bij een eenvoudige Nokia waarmee je alleen kunt
bellen en sms-en? En die zich verre houden van
computers, maar bij collega-telers en handelaren ondertussen wel bekend staan als een vakman die ieder jaar weer
jaloersmakend veel dikke, gezonde bollen weet te ontworstelen aan het zand of de klei, om ze vervolgens ook nog eens
probleemloos te bewaren, te verwerken en af te leveren?
Als ze al bestaan, en dat is ongetwijfeld het geval, deden
ze bij gebrek aan een computer en een internetverbinding
vast niet mee aan het digitale webinar dat begin maart werd
georganiseerd vanuit het Topsectorproject Bollenrevolutie
4.0. Naast paneldiscussies, waren er onder andere enkele
stellingen waar de deelnemers op konden reageren. De
meeste bijval, maar liefst 94 procent, was er voor de stelling
dat ‘data en informatie helpen bij ondernemerschap’. “Dat
zegt veel over de vlucht die digitalisering de laatste jaren
heeft genomen binnen de sector”, vindt Annika Versloot,
teammanager duurzaamheid bij de KAVB. Ze kan zich nog
herinneren dat de branchevereniging vier jaar geleden het
thema ‘data science en bloembollen’ lanceerde. “Laat ik me
voorzichtig uitdrukken: de belangstelling van telers hield
niet over. We moesten echt nog uitleggen welke soorten data
bruikbaar waren en wat de meerwaarde van digitalisering
was. Dat is echt veranderd, dankzij dat etalageproject maar
ook omdat de noodzaak om te digitaliseren sindsdien sterk
toe is genomen.”

‘De noodzaak om
te digitaliseren is
de laatste jaren sterk
toegenomen’
40

BOLLENREVOLUTIE 4.0
‘Het moet en het kan’, vat Versloot het samen. “Neem de
factor arbeid. Het grote gebrek aan arbeidskrachten dwingt
telers om zoveel mogelijk facetten van hun bedrijfsvoering
te gaan automatiseren en digitaliseren. De belangstelling
voor precisielandbouw, datagedreven groei-informatieplatforms en de resultaten van een onderzoeksprogramma als
Bollenrevolutie 4.0 is enorm. Terwijl een foutmarge van
circa vijftig procent aangeeft dat er nog veel valt te optimaliseren aan de innovatie, gaan de ziekzoekrobots van H2L Robotics onder het motto ‘beter iets dan niets’ bijna als warme
broodjes over de toonbank.”
Ook de noodzakelijke verduurzaming van de teelt heeft de
digitalisering van de sector volgens Versloot een impuls
gegeven: plantspecifiek en realtime spuiten, bemesten en beregenen reduceert het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en water en helpt telers om duurzaam
en economisch rendabel te kunnen telen en ondernemen.
“Digitalisering is onontkoombaar, ook omdat het met meer
efficiëntie, betrouwbaarheid en kwaliteit gepaard gaat.”
Die voordelen waren ook voor de Bloembollenkeuringsdienst
(BKD) redenen om het digitaliseringsproject MijnBKD te star-
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Digitalisering
in de praktijk
ten. Keurmeesters doen hun werk sinds dit voorjaar met behulp van een KeurenApp op hun smartphone en binnen het
Sectorplatform Bloembollen is de BKD een van de aanjagers
van de vervanging van papieren leveranciersdocumenten
door een digitaal leveringsbericht. Versloot: “Overal binnen
de bloembollenketen zie je vergelijkbare initiatieven. Telers
moeten daarin mee.”

INEFFICIËNT ÉN RISICOVOL
Dat was half april ook de boodschap van directeur Alfons
Zwetsloot van Royal Anthos, de brancheorganisatie van de
handelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijproducten. Op uitnodiging van de KAVB-productgroepen Narcis en
Bijzondere Bolgewassen kwam hij tijdens een vergadering in
de Keukenhof het ‘digitale postkantoor’ EDI-Connect uitleggen dat de digitale verhandeling van bollen veel makkelijker
maakt. “Daartoe heeft het Sectorplatform Bloembollen waarin naast Anthos onder andere ook KAVB, CNB, Hobaho, IGH
en de BKD participeren, een gezamenlijk digitaliseringsproject gestart. Zwetsloot: “Als wij met z’n allen willen dat bollentelers als eerste schakel in de keten met digitale leveringsberichten de basis leggen voor het verder digitaal kunnen
verhandelen en exporteren, moeten we wel zorgen dat ze dat
op een eenvoudige en efficiënte manier kunnen doen.”
Momenteel wordt onderzocht wat bollentelers drijft om het
op de oude manier te blijven doen, met pen en papier, waarna
na de zomer een informatiecampagne van start gaat. “Van de
oogst tot de afzet, zijn er nog steeds bollenbedrijven die geen
gebruik maken van een computer,” weet Zwetsloot. “Met iedere partij bollen gaat een papieren leveranciersdocument mee,
dat door een medewerker van een bemiddelingsbureau en de
exporteur in de computer wordt geklopt en door de BKD moet
worden gecontroleerd. Die werkwijze is inefficiënt én risicovol. Een tikfout is immers zo gemaakt. Het komt nu nog voor
dat partijen vast komen te staan door onjuiste of ontbrekende
documenten. Zeker bij export naar niet EU-landen, waar sinds
de Brexit ook een belangrijk afzetland als Engeland er één van
is, kan de kans op dergelijke bedrijfsongevallen flink worden
gereduceerd door de bollenketen te digitaliseren.”

Bloembollenkwekerij Boltha in Breezand maakt al
gebruik van EDI-Connect en wordt door Royal Anthos
als ‘koploperbedrijf ’ beschouwd. Op verzoek van
Greenity inventariseerde operationeel directeur
Thijs van den Berg de softwarepakketten die worden
gebruikt om de teelt, bewaring, verwerking en afzet
van onder andere tulpen, lelies, muscari, irissen en
alliums in goede banen te leiden.
iMuis (boekhouding)
Nmbrs (personeel)
Nedap (inklokken)
Bulbmanager Access (ERP pakket)
Bulbmanager online (ERP pakket online)
Heftruck manager (track and trace)
Ketenregister (aanleveren partijen naar klant)
EDI (uitwisselen kopbrieven en leveringsgegevens)
Trimble (GPS)
GMN Crop (registratie chemie)
LoRain (bodemvochtsensoren)
Sercom (klimaatbeheersing)
SercoNet (klimaatbeheersing online)
Office 365 (Excel, Word, Teams, Powerpoint, Outlook)
Power BI (data visualisatie)

ONSTUITBARE OPMARS
Met EDI-Connect kan nu al digitaal informatie worden uitgewisseld tussen teler en handelaar en na de zomer krijgen ook
andere partijen de gelegenheid om aan te haken. Zwetsloot:
“Het is een soort beveiligde digitale postbus of hub waar een
leveringsbericht maar één keer naar toe gestuurd hoeft te
worden. De BKD beschikt daardoor over de juiste informatie
voor het Ketenregister. En zonder de gebruikelijke papieren
rompslomp krijgen het bemiddelingsbureau en de betrokken
handelaar/exporteur tegelijkertijd de informatie die ze nodig
hebben voor respectievelijk de facturatie en de levering.”
EDI-Connect kan volgens Zwetsloot soepel worden geïntegreerd in de kwekerssoftware waar veel telers mee werken,
zoals Bolstreet, Van Grieken, Bulbmanager, SmartNursery
en Stokman Automatisering. “Telers die geen eigen software
hebben kunnen straks gebruik maken van een handige app
voor het aanmaken van een digitaal leveringsbericht.”
In de wetenschap dat digitalisering ook binnen de bollensector aan een onstuitbare opmars bezig is, is de rol van de
KAVB volgens Versloot veranderd. “Aanjagen is niet meer nodig. We hebben nu veel meer een antennefunctie en houden
de vinger aan de pols, bijvoorbeeld op het gebied van privacy
en het eigenaarschap van gedeelde data.”
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