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Inzicht in 
details cruciaal
ERP-systeem geeft Smilde Foods zicht op actuele    
kostprijs en marges

Dat Smilde Foods een bedrijf is met een 150 

jaar lange historie, wordt direct duidelijk in 

de hal van het bedrijf. Een herdenkingspla-

quette en voorwerpen uit de ‘oude tijd’ illus-

treren het rijke verleden. “Nog altijd een 

familiebedrijf”, vertelt commercieel direc-

teur Alex Kruiter.  Maar de tijden waarin 

familiebedrijven fl oreerden door dicht bij 

de klant te opereren, zijn voorbij. FanoFi-

neFood en Romi Smilfood zijn geïnte-

ruim drie jaar geleden koos smilde Foods voor een strategi-
sche heroriëntatie. marktleider en dus innovatief willen zijn in 
uiteenlopende productmarktcombinaties stelt hoge eisen aan 
de organisatie. dat vroeg om een nieuw Erp-systeem met    
‘trading’ als belangrijke functionaliteit, zodat kostprijs, marges 
en de details daarvan op elk moment inzichtelijk zijn.

tenland. Daarbij gaat het om zowel mer-

ken als private label.

Innovatief zijn
Marktleider willen zijn in zo veel product-

marktcombinaties betekent innovatief zijn. 

“Snelle innovatie is wat de markt vraagt. 

Innovatief aan de voorkant noodzaakt tot 

integratie aan de achterkant. Basisproces-

sen moeten perfect zijn georganiseerd. Het 

vereist een systeem ter ondersteuning”, 

omschrijft Kruiter de eisen die aan het 

moderne Smilde Foods worden gesteld. 

Het geïntegreerde softwarepakket ERP 

greerd om het huidige Smilde Foods te vor-

men met voldoende volume en omzet. Een 

vrijwel nieuwe fabriek kwam in Ooster-

wolde op de plaats van de bestaande vesti-

ging en de productie van Emmen is over-

geheveld naar Oosterwolde. Het assorti-

ment omvat margarines, oliën, vetten, 

salades, quiches en sauzen die worden 

afgezet aan de retail, foodservice en voe-

dingsmiddelenindustrie in binnen- en bui-

ERP leasen

Food Solution, het ERP-systeem dat Ordi-
na samen met Oracle voor de foodindustrie 
ontwikkelde, is ook voor een vast bedrag 
per maand beschikbaar. Erwin Drees van 
Ordina vertelt wat deze ‘lease constructie’ 
inhoudt: “Het gaat om het basismodel, 
eventueel uitgebreid met specifi eke functio-
naliteiten. Een bedrijf hoeft geen investerin-
gen te doen in hardware, software en con-
sultancy.” Voor een vast bedrag per maand 
is het ERP-systeem beschikbaar. Ook 
beheer en support vallen daar onderFiguur 1. totale functionaliteit van het Erp-systeem voor de voedingsmiddelenindustrie.
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(enterprise resource planning) koppelt 

informatiestromen van in- en verkoop, 

financiën, planning, productie, kwaliteit en 

logistiek aan elkaar.

Zoektocht en criteria
De zoektocht naar een nieuw ERP-systeem 

leidde in eerste instantie tot een shortlist 

van vijf pakketten. Daarin waren de 

bestaande ERP-systemen opgenomen van 

het vroegere Romi Smilfood, FanoFineFood 

en ook Smilde Bakery, de andere business 

unit naast Smilde Foods van het huidige 

Royal Smilde. Tegelijkertijd werden de pro-

cessen voor het nieuwe bedrijf beschreven, 

zodat op basis van een lijst met functiona-

liteiten helder was waaraan het ERP-sys-

teem moest voldoen. Van vijf ging de 

shortlist op basis van demo’s terug naar 

twee kandidaten. Zij werkten een business 

case uit op basis waarvan de keuze uitein-

delijk viel op de oplossing van Ordina, 

gebaseerd op het pakket Oracle JD 

Edwards EnterpriseOne. Maart 2011 wer-

den de contracten getekend en in februari 

2012 ging het systeem live.

Product life cycle management
Doorslaggevend bij de keuze voor de 

Ordina-oplossing was de totale functiona-

liteit, vertelt Finance & ICT manager San-

dra Lammers. Figuur 1 toont de totale 

functionaliteit van het ERP-systeem dat 

specifiek is geconfigureerd voor de voe-

dingsmiddelenindustrie op basis van best 

practices. Lammers voegt toe dat twee 

aspecten bij Smilde Foods de boventoon 

voerden. “We wilden ERP koppelen aan 

PLM, product life cycle management. 

Receptuurbeheer en projectmanagement 

zijn belangrijk met oog op het innovatieve 

gehalte van ons bedrijf.” Smilde heeft een 

afzonderlijk receptuur- en specificatiebe-

heersysteem dat is gekoppeld aan het ERP-

systeem. “Hierdoor is eenmalig invoeren 

voldoende.”

Kostprijsbeheer
De andere belangrijke functionaliteit was 

kostprijsbeheer. “Daarin zijn we niet 

uniek. Het geldt voor veel bedrijven die 

met commodities werken en inkopen op 

termijnmarkten waar de prijzen snel en 

sterk fluctueren. Voor ons zijn dat oliën en 

vetten. We moeten op elk moment de 

meest actuele kostprijs inzichtelijk hebben, 

inclusief de marges”, aldus Lammers. Krui-

ter voegt eraan toe dat scherp zijn op offer-

tes noodzakelijk is om een order niet kwijt 

te raken. Daar staat tegenover dat de conti-

nuïteit van het bedrijf in gevaar komt als er 

onder de kostprijs wordt gewerkt. “Opere-

ren als voedingsmiddelenbedrijf betekent 

dat het gaat om tienden van centen”, zegt 

de commercieel directeur. “Inzicht in 

details is cruciaal geworden.”

Project- en stuurgroep
“Juist in die details ligt de kracht van de 

oplossing”, bevestigt Erwin Drees, business 

unit manager bij Ordina. Smilde Foods 

vulde de standaardfunctionaliteit Trading 

binnen het Ordina ERP-pakket aan met 

maatwerk. Oracle-partner Ordina was 

mede verantwoordelijk voor de blauwdruk 

en vervolgens de procesinrichting. Dit 

gebeurde samen met de ‘key users’ binnen 

Smilde, die door Ordina werden opgeleid. 

De projectgroep binnen Smilde omvatte 

alle disciplines: ICT, finance, logistiek, cus-

tomer service, inkoop en productontwikke-

ling. Een externe projectleider was voorzit-

ter van de projectgroep. Ook na de imple-

mentatie blijft Ordina verantwoordelijk 

voor het technisch applicatiebeheer. “Het 

functionele deel van het ERP-systeem heb-

ben we bewust naar ons toegetrokken”, 

vult Lammers aan. 

Naast verbeterd kostprijsbeheer heeft het 

ERP-systeem de organisatie minder kwets-

baar gemaakt. “Mensen kunnen elkaar nu 

vervangen, waar we vroeger van het vak-

manschap van een enkeling afhankelijk 

waren”, weet Lammers. Ook ziet zij de 

voordelen van het nieuwe systeem als 

managementinformatietool: “Gegevens 

zijn nu in één analyse verkrijgbaar. Daar 

zijn we veel minder tijd mee kwijt.”
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alex kruiter en sandra Lammers, beiden van smilde Foods, samen met Erwin drees van Ordina (links) in de productie waar 

margarine van de band rolt. 
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