
Efficiencyverhoging en stan-
daardisering van werkwijzen
zijn altijd drijfveren geweest

voor de keuze een nieuw ERP-sys-
teem te implementeren. Een andere
reden is de vermindering van het
afbreukrisico wanneer kennis van
huidige (maatwerk)systemen alleen
in hoofden van enkele medewerkers
zit. Toch hebben veel bedrijven op
het gebied van informatievoorziening
de laatste jaren een defensieve strate-
gie gevolgd. Het waren vooral exter-
ne factoren zoals het millenniumpro-
bleem en de invoering van de euro
die uiteindelijk de directe aanleiding

vormden voor de invoering van een
nieuw informatiesysteem.

Momenteel spelen vooral eisen van
klanten en strengere wetgeving op
het gebied van voedselveiligheid een
grote rol in de beslissing van voe-
dingsmiddelenbedrijven om een
(nieuw) ERP-systeem te implemente-
ren. Klanten stellen steeds meer eisen
aan de snelheid en volledigheid van
informatie over levertijden, ordersta-

tus en productkwaliteit. Het handma-
tig verzamelen van de gevraagde
gegevens door binnendienstmede-
werkers komt de snelheid en kwaliteit
niet ten goede. Ook vanuit de Europe-
se wetgeving wordt de druk groter om
de informatievoorziening op het
gebied van voedselveiligheid en
traceerbaarheid te verbeteren.

Specifieke problemen
De levensmiddelenbranche kenmerkt
zich door een aantal specifieke pro-
blemen die niet of in veel mindere
mate in andere branches aanwezig
zijn. Een aantal karakteristieken zijn:
– Het ontstaan van co- en bijproduc-
ten die verder kunnen worden ver-
werkt;
– Het voeren van een partijadminis-
tratie voor grondstoffen en eindpro-
ducten;
– Een eindige houdbaarheid van
grondstoffen en eindproducten
inclusief specifieke condities voor
opslag en bewerking;
– Het toepassen van hygiënische
maatregelen tijdens opslag en ver-
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werking in verband met voedselvei-
ligheid en kwaliteit;
– Wisselende recepturen door een
wisselende kwaliteit van grondstof-
fen en vaste specificaties van eind-
producten;
– Een hoge capaciteitsbenutting van-
wege kapitaalintensieve productieap-
paratuur.

Deze specifieke problematiek
maakt dat veel ERP-software niet
geschikt is voor de levensmiddelenin-
dustrie. In het vergelijkend onder-
zoek van Cap Gemini Ernst & Young,
ERP Food 2003 genaamd, is op basis
van bovengenoemde kenmerken en
van ervaringen in de branche een
voorselectie gemaakt. Van de tiental-
len ERP-pakketten die door CGEY
worden gevolgd, zijn in principe zes
pakketten geschikt voor MKB-voe-
dingsmiddelenbedrijven.

Selectietraject
In dit onderzoek wordt een onder-
scheid gemaakt tussen pakketten
voor grotere bedrijven en pakketten
voor het MKB. Deze keuze is afhan-
kelijk van de specifieke bedrijfssitu-
atie (aantal gebruikers, complexiteit
van de bedrijfsprocessen, meerdere
vestigingen, et cetera). Voor bedrijven
in het middensegment is het verstan-
dig om in een selectietraject ook een
groter pakket voor de foodbranche
(met name SAP, J.D. Edwards, Movex
of MFG/Pro) mee te nemen om een
goede vergelijking van de alternatie-
ven te kunnen maken.

In het MKB ligt bij de keuze voor
een ERP-pakket de nadruk op lage
kosten en een geringe complexiteit.
Een eenvoudig pakket met minder
functionaliteit is voor veel MKB-
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Fig. 1   Overzicht aantal

implementaties bij
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in MKB (cumulatief).
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Het millenniumprobleem en de invoering van de

euro vormden de directe aanleiding voor de

invoering van een nieuw informatiesysteem

Niet alle ERP-pakketten zijn geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
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kracht en investeert fors in het pak-
ket. Voor de branchespecifieke func-
tionaliteit leunt MBS op implemen-
tatiepartners die aanvullingen op het
basissysteem van Navision hebben

gebouwd. De verwachting is dat MBS
een dominante rol gaat spelen in de
ERP-markt voor het MKB.

Achtergebleven
De andere MKB-pakketten zoals
Heart-profit, Platform IV en
Food/400 hebben niet de financiële
slagkracht van de marktleiders. Leve-
ranciers van dergelijke pakketten zul-
len veel minder kunnen investeren in
nieuwe functionaliteit en technolo-
gie. De groei in het aantal implemen-
taties van deze pakketten is duidelijk
achtergebleven. ■

bedrijven een betere keuze dan een
pakket met ruime en daardoor com-
plexe, functionaliteit. Een grotere
complexiteit vraagt meer tijd en
inspanning van de projectmedewer-
kers tijdens de implementatie maar
ook daarna. Juist de beschikbaarheid
van medewerkers voor de implemen-
tatie van een ERP-systeem is voor de
meeste MKB-bedrijven de grootste
uitdaging. In grote organisaties is
het vaak veel eenvoudiger om mede-
werkers tijdelijk beschikbaar te
maken doordat collega’s taken kun-
nen overnemen. In kleinere organisa-
ties is het veel moeilijker een project-
team op de been te brengen dat vol-
doende is vrijgemaakt uit de dagelijk-
se operatie. Toch is dit noodzakelijk
om het ERP-systeem en de bijbeho-
rende nieuwe werkwijzen en proce-
dures te bepalen en in te voeren.

Loep
Voor het MKB zijn de pakketten
Exact Globe, Food /400, Heart-Profit,
Microsoft Business Solutions (Navi-
sion), Platform IV en SQL Blending
in het onderzoek ERP Food 2003
onder de loep genomen.

Een nieuwe speler in deze markt is
SAP. Sinds kort brengt deze leveran-
cier, naast het bekende SAP R/3, een
aparte MKB-oplossing op de markt,
genaamd Business One. Omdat Busi-
ness One nog niet wordt gebruikt in
de Nederlandse levensmiddelenin-
dustrie is dit pakket niet opgenomen
in het onderzoek.

Scope
De meeste leveranciers hebben in de
afgelopen twee jaar het aantal klanten
in de levensmiddelenindustrie nauwe-
lijks zien groeien (figuur 1). Exact en
Microsoft Business Solutions (Navi-
sion) laten echter een grote groei in
klanten zien ten opzichte van de ove-
rige leveranciers. Voor alle implemen-
taties geldt overigens dat er verschil-
len kunnen bestaan in de scope van de
toepassing. Het aantal MKB-bedrijven
dat met een ERP-systeem de produc-
tieplanning maakt, is bijvoorbeeld
veel kleiner dan het aantal bedrijven
dat de financiële modules gebruikt.
Voor de voedingsmiddelenindustrie
wordt eventueel gebruik gemaakt van
aanvullende modules bijvoorbeeld op
het gebied van kwaliteitsmanagement
die door partners zijn ontwikkeld. De
extra risico’s die dit met zich mee-
brengt op het gebied van onderhoud-
baarheid en continuïteit moeten
potentiële gebruikers nadrukkelijk

meewegen in hun keuze.
Op basis van het aantal implemen-

taties en gerealiseerde en verwachte
groei is er in het onderzoek een
onderscheid gemaakt tussen ‘leiders’
en ‘achterblijvers’ (figuur 2).

Getimmerd
Exact is wat betreft het aantal imple-
mentaties marktleider in het MKB in
Nederland. Exact heeft met de nieu-
we versie Exact Globe 2000 het afge-
lopen jaar flink aan de weg getim-
merd. Momenteel biedt deze leveran-
cier bedrijven aan hun oude Exact-
versie te upgraden naar Exact Globe
met een financieel aantrekkelijke
regeling. Exact is er echter nog niet
in geslaagd met Globe referenties in
de branche op te bouwen. Het kost
Exact de nodige moeite en doorloop-
tijd om de Globe-versie goed op de
markt te krijgen. Deze nieuwste ver-
sie draait nu nog alleen in een
testomgeving.

Microsoft Business Solutions is na
de overname van Navision de sterk-
ste groeier in Nederland. Het bedrijf
heeft een enorme financiële slag-

RP-systemen
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Wat is ERP?
ERP staat voor Enterprise

Resource Planning. Een ERP-

systeem is een geïntegreerd

standaard softwarepakket

dat administratieve onder-

steuning biedt voor een

groot deel van de primaire

en ondersteunende proces-

sen binnen een organisatie.

Een ERP-systeem wordt met

name gebruikt om de infor-

matiestromen van de ver-

schillende afdelingen zoals financiën, verkoop,

inkoop, planning en productie, aan elkaar te koppe-

len. Afhankelijk van het ERP-pakket worden ook

andere functionele gebieden ondersteund zoals kwa-

liteitsmanagement, onderhoudsmanagement en per-

soneelsmanagement.

Voordelen van een geïntegreerd ERP-systeem zijn

het eenmalig vastleggen van informatie, de volledige

consistentie van data en de goede toegankelijkheid

van de gegevens. Juist de geïntegreerde aanpak

zorgt voor een hogere efficiency van het administra-

tieve proces en reduceert het aantal fouten. Boven-

dien wordt de snelheid waarmee informatie via rap-

porten kan worden opgevraagd, verhoogd.

In het onderzoek ‘ERP-pakketten voor de Food

2003 – de stand van zaken’ worden de recente ont-

wikkelingen in de ERP-markt voor de Voedingsmidde-

lenindustrie geschetst. Het onderzoek is in 2003 voor

de vijfde keer gehouden. Het rapport is voor bedrij-

ven uit deze branche kosteloos te bestellen bij Mari-

schka Lankrijer van Cap Gemini Ernst & Young (030-

689 8712 of marischka.lankrijer@cgey.nl of

www.cgey.nl/food).

In het onderzoek ERP Food 2003 zijn de volgende

pakketten voor het MKB opgenomen (in alfabetische

volgorde):

ERP-pakketten  Leveranciers
Exact Globe Exact Industries

Food / 400 Building IT solutions

Heart-Profit Heart Informatisering

Microsoft Business Microsoft Business

Solutions (Navision) Solutions (MBS)

Platform IV Pantheon Automatisering

SQL Blending Softmatic BV 

In het MKB ligt bij de keuze voor een

ERP-pakket de nadruk op lage kosten en

geringe complexiteit


