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“Bedrijven hoeven niet meer te vrezen 
voor een miljoeneninvestering,” legt 
Marcel Pothof van Goldfish-ICT Services 
uit. Het ICT-bedrijf, hoofdsponsor van 
het VMT Food Event, verbetert en onder-
steunt de administratieve processen in 
de voeding en farma. “De investerings-
kosten voor gangbare ERP-oplossingen 
verschillen niet zoveel van elkaar. Vooral 
vanuit de businesskant is er behoefte 
aan een geïntegreerde oplossing. Steeds 
meer bedrijven worden samengevoegd of 
opereren op een internationale markt. De 
systemen sluiten vaak niet op elkaar aan. 
Vaak zijn ze deels maatwerk of verou-
derd. Bovendien heeft de directie steeds 
meer behoefte aan direct inzicht in de 
resultaten. Het management wil per dag 
weten wat er wordt verdiend, zodat het 
adequaat kan reageren.” 
De best practices, geleerd vanuit de 
jarenlange ervaring van de voedingsmid-
delenindustrie, past Goldfish nu toe bij 
de implementatie van ERP-systemen 
bij mkb-bedrijven. Een bijkomende 
reden dat steeds meer kleine bedrijven 
tegen de beperkingen van hun auto-
matiseringssysteem aanlopen, is het 
toenemende eisenpakket van afnemers 

zoals grote retailers in de internationale 
zakenwereld. 

Internationale zakenwereld
“Vijftien jaar geleden maakten multina-
tionals zoals Unilever, Proctor & Gamble, 
Heineken, Danone en Nestlé al de slag 
naar één geïntegreerd ERP-systeem. Nu 
staat het mkb aan de vooravond van deze 
ontwikkeling.” Volgens Pothof kunnen 
mkb-bedrijven met een omzet tussen de 
€30 en 300 miljoen een efficiëntieslag 
maken bij de integratie van processen 
zoals planning, inkoop, financiën, pro-
ductie en verkoop. Het verschil tussen een 
multinational en mkb zit in de volumes en 
de vergaande internationalisering, legt 
Pothof uit. “Het gaat om één of dertig 
fabrieken, om duizend of een miljoen zen-
dingen per jaar. De impact en complexiteit 
van de implementatie van een geïnte-
greerd automatiseringssysteem is daarom 
net zo groot bij mkb-bedrijven. 

Automatiseren bij chocoladeproducent
Dobla, producent van chocoladedecora-
ties, is een mkb-bedrijf dat kiest voor een 
geïntegreerd systeem. Volgens Pothof 
voldoet Dobla aan de karakteristieken 
van een mkb-bedrijf dat tegen de gren-
zen van zijn huidige automatiserings-
systeem aanloopt. Het bedrijf groeit en 
heeft een internationale focus. “Ze zijn 
van plan om twee productielocaties te 

openen in Vietnam en Amerika. Ze heb-
ben een omzet tussen de €30 en €40 
miljoen. Het huidig systeem voldoet niet 
meer. Ze hebben ervoor gekozen om 
tegelijk met de uitbreiding het admini-
stratiesysteem grondig aan te pakken.” 
Erwin van der Linden, supply chain mana-
ger & projectleider SAP-implementatie 
bij Dobla, vertelt dat een SAP-systeem 
uitermate geschikt is voor de groeiambi-
tie van zijn bedrijf. “Alle processen wor-
den geoptimaliseerd, zodat we sneller en 
efficiënter kunnen werken.” Dobla koos 
voor Goldfish omdat het ICT-bedrijf de 

SAP-consultancy verzorgt bij veel klanten 
van de chocoladeproducent. “Ze kennen 
de daadwerkelijke problemen. Ook hun 
focus op food was voor ons een belang-
rijke overweging.” 
Eind dit jaar moet het nieuwe systeem 
draaien bij de chocoladeproducent. Later 
in het jaar leest u de resultaten en ervarin-
gen met dit project in de VMT.

Goldfish ICT heeft de 

jarenlange ervaring 

(best practises) met ERP 

bij voedingsbedrijven 

wereldwijd omgezet in een 

foodspecifieke ERP template. 

Mkb-bedrijven kunnen 

hiermee de implementatie 

van een geïntegreerd 

plannings-, administratie- & 

rapportagesysteem (SAP) drie 

tot zes maanden versnellen. 
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‘Behoefte aan één systeem 
neemt toe’
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‘Het gaat om één of dertig 
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