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Een White Paper
De effecten van de vierde industriële revolutie op de groente- en fruitketen.

De industriële revoluties
in vogelvlucht

1

Eerste industriële revolutie
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Tweede industriële revolutie

3

Derde industriële revolutie

4

Vierde industriële revolutie

Komst van gietijzer en stoommachines.

Komst van staal, elektriciteit, turbines
en de verbrandingsmotor,

De komst van computer, communicatie
en globalisatie.

Integratie van ICT in het hele proces van
ontwerpen, fabriceren en distribueren
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Bent u klaar voor Tuinbouw 4.0?

Welkom in de wereld van Internet-of-Veggies
We staan aan de vooravond van de vierde industriële revolutie, die
wordt mogelijk gemaakt door de combinatie van het internet met
nieuwe technologieën zoals robots en drones. In dit White Paper
nemen we u mee naar een tuinbouw gebaseerd op deze combinatie;
Tuinbouw 4.0.

CHECK 1
CHECK 1:

ARE YOU COMPLIANT?

We belichten waarom niet meedoen aan de digitale revolutie ook
voor de tuinbouwsector geen optie is en staan stil bij een aantal
obstakels tussen wens en werkelijkheid.

Ofwel: is uw informatiehuishouding gericht op het delen
van informatie in de keten en gebruikt u hiervoor de juiste,
uitwisselbare, coderingen?

CHECK 2

We vragen ons bovendien af of de consument wel zit te wachten
op alles wat de digitale revolutie haar te bieden heeft en laten een
aantal ondernemers aan het woord die de sprong naar Tuinbouw 4.0
al hebben gewaagd.

JA

NEE

#INFORMATIONSTANDARDS #FRUGICOM #IFPS #GS1
#INTEROPERABILITY #CODERINGEN #GLN #GTIN #GPC #SSCC
#PLU #ELAB #ECROP

Wilt u weten of u klaar bent voor Tuinbouw 4.0? Vul dan de vijf
checks in die u in dit White Paper tegen komt.

CHECK 3

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Ik help u graag.
Harrij Schmeitz
Directeur Fresh Informationmanagement Center

CHECK 4

Thought leadership & Innovation Management in Fresh Technology
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CHECK 5
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Tuinbouw 4.0

Niet meedoen is geen optie

Tuinbouw 4.0 is een tuinbouw waarbij het Internet of Things een
belangrijke rol speelt in het efficiënter, flexibeler en duurzamer
produceren (productie 4.0) en het bieden van zowel maatwerk als
totaaloplossingen aan consumenten (consument 4.0).

Niet meedoen is geen optie. Zo denken experts1
over de vierde industriële revolutie die mogelijk
wordt gemaakt door de combinatie van het
internet met nieuwe technologieën zoals robots
en drones. In dit artikel nemen we u mee naar
een tuinbouw gebaseerd op deze combinatie;
Tuinbouw 4.0. En we belichten waarom niet
meedoen aan de digitale revolutie ook voor de
tuinbouwsector geen optie is.
In een fabriek 4.0 kan een kind kan de was doen. Slimme
machines sporen zelf fouten op en verhelpen ze. Onderhoud is
voorspelbaar en alles communiceert met alles, binnen en tussen
bedrijven en tussen bedrijven en klanten. Allemaal dankzij
Internet of Things; de combinatie van de mogelijkheden van het
internet met nieuwe technologieën als drones, sensoren, robots
en 3D printing.

Productie 4.0
De komende jaren zullen robots meer en meer taken of deeltaken
van mensen overnemen dankzij technologische ontwikkelingen
op het gebied van vision, grijptechnieken en dataverwerking.
Hierdoor worden productieprocessen in de tuinbouw efficiënter
en goedkoper, wat van groot belang is omdat de sector onder
aanzienlijke financiële druk staat.

Een paar illustratieve voorbeelden:
Deze inpakrobot voor aubergines werd eerder gebruikt in een
koekjesfabriek en wordt nu ingezet voor productieautomatisering
in de demokwekerij Westland. Lang werd gedacht dat, vanwege
de kwetsbaarheid van aubergines, de hantering van deze
producten niet aan machines is over te laten. Maar de hand van
deze robot (niet op de foto)
pakt ze wel degelijk zonder
ze te beschadigen. Dankzij
de robot neemt het aantal
handelingen af en de hygiëne
toe doordat het hanteren
bij veel lagere temperaturen
mogelijk wordt. Iets wat men
in Azië erg belangrijk vindt.
Een paar jaar geleden kostte
deze robot nog € 45.000,
inmiddels € 18.000, bovendien
is ie te huur.
Deze boomgaardrobot kan schoffelen, maaien en sproeien.De
onbemande tractor en sensor gestuurde spuit zitten vol
elektronica en zijn samen in staat om zelfstandig een perceel te
besproeien. Dit levert een kostenbesparing op arbeid van
ongeveer 30% op. Daarnaast is er door het gebruik van een
precisiespuit 25% minder spuitvloeistof nodig.

Door slimme gewasmonitoring en -behandeling, oogsttechnologie en product-handling worden productieprocessen
bovendien flexibeler in termen van productkenmerken
(specificaties, kwaliteit, ontwerp), volumes en timing.
Flexibilisering van de productie is belangrijk als antwoord
op de enorme toename van de vraag naar meer diverse
producten die specifiek zijn gericht op een bepaalde toepassing
(variatietuinbouw). Denk aan de lekkerste tomaat specifiek voor
in de soep of aan extra gezonde tomaten.
1
Voor dit artikel is gesproken met:
• Prof. dr. Egbert Jan Sol, directeur Innovatie bij TNO, bijzonder hoogleraar Research Strategy
and Management aan de Radboud Universiteit en directeur van het programma bureau
Smart Industry
• Prof. dr. Fred van Houten, professor Design Engineering aan de Universiteit Twente
• Prof. Salah Sukkarieh, professor Robotics and Intelligent Systems aan de Universiteit van Sydney
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• Geert van Oosterhout, development manager van LTO Glaskracht Nederland
• Tjerk Gorter, directeur Qanbridge en kwartiermeester voor het Fieldlab SmartFood
• Peet van Adrichem, directeur Demokwekerij Westland
Bij het schrijven van dit artikel is dankbaar gebruik gemaakt van ‘Smart industry. Dutch industry
fit for the future’, opgesteld door FME-CWM, Kamer van Koophandel, Ministerie van Economische
Zaken, TNO en VNO-NCW

Op de afbeelding hieronder vliegt een drone over de aardappelakker van Derk Gesink in Mensingeweer. Gesink behoort tot
een groep akkerbouwers die wereldwijd vooroploopt in
‘precisielandbouw’. Deze pioniers behandelen akkers niet meer
egaal, maar proberen planten precies zoveel mest, bestrijdingsmiddel, kalk of water te geven als ze op een bepaald moment en
op een bepaalde plaats nodig hebben. Goed voor de gewassen en
voor het milieu.

crossovers naar totaal andere sectoren, nog meer denkbaar zijn
voor de tuinbouw.
Dankzij de inzet van Internet of Things kan verder veel beter
worden ingespeeld op de klantvraag in de vorm van klant
specifieke, op maat gemaakte producten, ofwel customisation.
Denk hierbij aan voedselproducten die qua samenstelling
aansluiten bij persoonlijke voorkeuren vanwege allergieën,
ziekte of de wens om af te vallen. Producten die bovendien, ook
dankzij de digitale revolutie, dichtbij de klant kunnen worden
geproduceerd. Voor veel consumenten een extra reason to buy.

Voorwaarden voor succes

Consument 4.0
In toenemende mate willen consumenten, ook in relatie tot
voeding, betalen voor totaaloplossingen. Denk aan het succes van
maaltijdenservice Hello Fresh. De vierde industriële revolutie sluit
hierbij aan doordat ze versmelting van producten en diensten
beter mogelijk maakt en daarmee nieuwe manieren van geld
verdienen. Zoals bijvoorbeeld al gebeurt doordat de tuinbouw
elektriciteit levert. De vraag is welke verdienmodellen, met

Het benutten van de mogelijkheden van de digitale revolutie door
de tuinbouw is afhankelijk van de mate waarin de sector erin
slaagt bij waarde creatie gebruik te maken van de hele keten en
kiest voor een netwerkgerichte benadering. Meer over deze en
andere voorwaarden voor succes, zoals het gebruiken en delen
van informatie en ontwikkelen van standaarden, leest u in het
artikel ‘Tuinbouw 4.0. Tussen wens en werkelijkheid’.

CHECK 1

Samenvattend is Tuinbouw 4.0 een tuinbouw die:
1. efficiënter, flexibeler en duurzamer produceert
2. in staat is aan te sluiten bij consumentenbehoeften
3. voor waarde creatie gebruik maakt van de hele keten
4. mogelijk gemaakt wordt door een netwerkgerichte
benadering
5. gebruik maakt van informatie (big data)
6. gedreven wordt door ICT en de laatste groei-,
productie- en logistieke technieken

CHECK 2
CHECK 2:

ARE YOU LOCKED IN?

CHECK 3

Ofwel: bent u klaar voor aansluiting van uw kas, sorteer- en
pakstation op de keten?

Trappers
Naast de argumenten van efficiency, duurzaamheid, flexibiliteit
en klantgerichtheid laat de geschiedenis verder zien dat de
introductie van nieuwe technologieën iedereen meer welvaart
en welzijn heeft gebracht. De smart industry technologieën
bieden onze sector kansen en zijn nodig om onze positie in de
internationale groente- en fruit supply chain te versterken. Ook
in andere landen wordt hier door vele partijen fors op ingezet.
Nederlands moet daarom hard op de trappers om haar sterke
internationale naam en positie in de tuinbouw vast te houden en
uit te bouwen.
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NEE

#INFORMATIONSTANDARDS #INTEROPERABILITY
#SORTER #PACKAGINGSYSTEMS #CLIMATESYSTEMS
#GLASSHOUSES #EQUIPMENT #PRECISIONFARMING #ISA85
#ISA88 #GPC #SSCC #PLU #FARMDIGITAL

CHECK 4

CHECK 5

Tuinbouw 4.0

Tussen wens en werkelijkheid
We staan aan de vooravond van de vierde
industriële revolutie. Maar tussen wens en
werkelijkheid staat een aantal obstakels.

Hoe verbinden we al deze spelers in de AGF keten digitaal?

Volgens experts zijn er belangrijke hordes te nemen voordat
de tuinbouw de kansen van de digitale revolutie optimaal kan
benutten. Zij doelen hierbij op de beperkte investeringsruimte
van bedrijven, cyber security, privacy van data en ontwikkeling
van algoritmen. Daarnaast vormen samenwerking c.q.
standaardisering en de ontwikkeling van menselijke kwaliteiten
belangrijke uitdagingen. Hieronder leest u meer over deze laatste
twee hordes.

Samenwerking c.q. standaardisering
In de toekomst gaat concurrentiekracht vooral over
samenwerking. Voor het benutten van de digitale revolutie is
bijvoorbeeld binnen bedrijven goede samenwerking nodig, vooral
tussen informatici en andere technici en tussen informatici en
niet-technisch geschoolden. Het is noodzakelijk dat men aan
elkaar kan uitleggen wat men wil, wat mogelijk en wat wenselijk
is. De verschillen zijn echter groot. Een oud probleem.

Samenwerking tussen bedrijven is echter net zo belangrijk;
individuele ondernemers zullen hun focus moeten verleggen
naar de toegevoegde waarde van het waardenetwerk, dat in de
plaats moet komen van de bekende waarde- of toeleverketen. In
een waardenetwerk zijn onderdelen, producten en machines met
elkaar verbonden, dwars door fabrieken, bedrijven en bestaande
waardeketens heen. Binnen zo’n waardenetwerk worden
producten en daarmee samenhangende diensten gerealiseerd,
voor en samen met de klant.
De ontwikkeling naar waardenetwerken vraagt om het delen
van informatie; informatie moet, veel meer dan nu het geval is,
snel, transparant en eenduidig worden gedeeld tussen bedrijven.
Virtuele ketenintegratie dus, wat iets anders is dan verticale
ketenintegratie.
Voor het delen van informatie is het benutten van standaarden
onontbeerlijk. Maar ook los van de digitale revolutie vermindert
het werken met standaarden de kans op fouten doordat alle
ketenpartijen over betrouwbare en kwalitatief goede informatie
beschikken. Bovendien eisen retailers als Aldi en Lidl op dit
moment al betrouwbare informatie in de vorm van identificatie
van de teler en verwerker via GLN-coderingen. En ook andere
grote Europese retailconcerns eisen informatiemanagement op
hoog niveau.
Daarnaast vereist data-uitwisseling een infrastructuur, ofwel
een Agri-Business Collaboration and Data Exchange Facility,
een ABCDEF. Een ABCDEF is een business to business software
tool (bijvoorbeeld www.fispace.eu) dat net zo gemakkelijk werkt
als LinkedIn or Facebook. Het stelt bedrijven in staat contact
met elkaar te leggen en af te spreken welke data ze, op basis
van welke standaarden en onder welke voorwaarden met wie
willen delen. Het kan hierbij gaan om facturen, pakbonnen
maar ook om data gebaseerd op real time tracking en tracing,
mogelijk gemaakt door het Internet of Things. Omdat bedrijven
controle willen houden over hun data slaat het platform de data
die uitgewisseld wordt niet op, alleen de verbindingen tussen
bedrijven en de afspraken over het delen.
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In het licht van nieuwe concurrenten afkomstig uit compleet
andere sectoren, zoals Toshiba, Panasonic en Fujitsu wordt
samenwerking tussen bedrijven van nog veel groter belang. Het
is ‘cooperate or die’. Inspirerend in dit opzicht is bijvoorbeeld
de samenwerking tussen grote concurrerende Europese
bedrijven als Siemens, Thomson en Philips. Zij bundelden
dertig jaar geleden de krachten in het kader van Europese
programma’s voor precompetitief onderzoek op het gebied van
informatietechnologie en telecommunicatie (ESPRIT, BRITE,
EUREKA, RACE).

Ontwikkeling van menselijke kwaliteiten
Daarnaast is ontwikkeling van menselijke kwaliteiten
onontbeerlijk. De werkgever mag daarbij van zijn medewerkers
verlangen dat zij continu nadenken over de vraag hoe zij hun
waarde op de arbeidsmarkt behouden zodat ze voortdurend
inzetbaar te blijven. De werkgever heeft een stimulerende en
coachende rol en heeft als taak middels een scholingsplan bij
te dragen aan de werkzekerheid van werknemers. Binnen of
buiten het bedrijf. Oudere vakmensen, de zogenaamde ‘digital
immigrants’, hebben op het werk bijvoorbeeld veel ruimte nodig
om te leren over en experimenten met nieuwe technologie.
Maar duidelijk is ook dat het opleidingsniveau, zeker gerelateerd
aan ICT en technologie, in bedrijven op dit moment vaak te laag
is. Zonder goed opgeleid personeel (vooral op het terrein van
ICT, met gevoel voor processen) missen we de menskracht om
nieuwe technologie te blijven bedenken en maken. Een moeilijk te
versnellen proces.
Bij de ontwikkeling van menselijke kwaliteiten gaat het niet
alleen om hard skills, de technische en apparaat gerelateerde
vaardigheden die nodig zijn om effectief te opereren in de ICTwereld, maar zeker ook om soft skills. Soft skills zijn persoonlijke,
sociale, emotionele en intellectuele vaardigheden, zoals
taalvaardigheid, creativiteit, studievaardigheden, vriendelijkheid,
teamwork en leiderschap.
Bepaalde soft skills zijn in het bijzonder belangrijk. Creativiteit
is bijvoorbeeld van groot belang voor het bedenken van nieuwe
businessmodellen en –proposities. De vierde industriële revolutie

CHECK 1

Een andere belangrijke soft skill is snelheid. Vroeger was het ‘The
big eat the small’, nu geldt ‘The fast eat the slow’. Ondernemers
moeten tegenwoordig de eerste zijn met een businessconcept.
Tenslotte is persoonlijke flexibiliteit van groot belang.
Ondernemers moeten businessconcepten ook weer los kunnen
laten zodra consumentenbehoeften veranderen. En dat doen ze.
Steeds sneller.

CHECK 2

Al met al is er flink wat werk aan de winkel voor onze sector de
kansen van de vierde industriële revolutie kan benutten. Laten we
daar onze schouders onder zetten!

CHECK 3
CHECK 3:

ARE YOU READY FOR ONLINE?

CHECK 4

Ofwel: bent u klaar om uw klanten te bedienen met
producten en diensten die aansluiten bij een online afzet
naar de consument? Heeft u die producten? Is de kwaliteit
van deze producten geschikt voor deze markt? Hoe
verpakt u ze zodat de kwaliteit behouden blijft? Heeft u de
productinformatie? En kan de logistiek het aan?

JA

NEE 5
CHECK

VEGGIES-ON-INTERNET

maakt nieuwe manieren
van geld verdienen
mogelijk, vooral
dankzij de versmelting
van producten en
diensten. Maar wel
op voorwaarde dat
ondernemers deze
nieuwe manieren weten te verzinnen. Dit vereist het loslaten van
de focus op producten. Bovendien is hiervoor meer inzicht nodig
in de context waarin de producten worden gebruikt.

#ONLINE #ETAILER #WEBSHOP #BTOC
#PRODUCTQUALITY #PACKAGINGSYSTEMS #LASTMILELOGISTICS
#FRESHONLINEPACK #FOODSAFETY #NEWBUSINESSMODELS

Bron:
Publiek-privaat onderzoeksprogramma BIG T&U van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, uitgevoerd door
Wageningen UR en de VU, gesponsored door het GroentenFruit Huis en Frug I Com.
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BENT U KLAAR
VOOR TUINBOUW 4.0?
DOE DE TEST!

u ze? En wanneer dan? Op het moment dat u met derden
communiceert of alleen voor uw eigen bedrijfsvoering? Anders
gezegd; heeft u nog een bedrijf xxx-palletnummer, bedrijf xxxproductcode of bedrijf xxx-kleurenschema?
CHECK 1: Are you compliant? Ofwel: is uw
informatiehuishouding gericht op het delen van informatie
in de keten en gebruikt u hiervoor de juiste, uitwisselbare,
coderingen?

JA

CHECK 1:
ARE YOU COMPLIANT?
De afgelopen decennia is het gebruik van informatie(systemen)
in bedrijven explosief toegenomen. Vaak zijn administratie en
bedrijfsprocessen geïntegreerd en in veel gevallen gekoppeld
aan andere systemen, zoals verpakkings- en sorteermachines of
bedrijfsmanagementsystemen.
Maar hoe zijn in deze systemen de gegevens van bijvoorbeeld
het product, de pallet, container of locatie gecodeerd? We zien
dat vrijwel elk bedrijf hiervoor zijn eigen systematiek heeft
ontwikkeld. U toch ook?
In de wereld van Tuinbouw 4.0 moet u deze gegevens echter
steeds vaker met anderen delen. De AGF-keten van vandaag is
er één van ‘vanochtend voor vanmiddag’ en dit kan niet zonder
digitale informatie-uitwisseling. Om deze uitwisseling met
anderen mogelijk te maken is het belangrijk dat alle schakels,
partijen en systemen, dezelfde “sleutels” gebruiken.
Hiervoor zijn al lange tijd vele standaarden beschikbaar. Denk
bijvoorbeeld aan de UN/CEFACT standaarden voor de teelt en
de GS1 standaarden voor de retail en logistiek. Maar gebruikt

NEE

leveranciers integreerbare systemen leveren en dat ze werken
met (open) standaarden. Waarom niet in de tuinbouw gewoon
de internationale industriestandaards of -protocollen als ISA85, ISA-88 gebruiken? Sterker nog, wanneer u deze niet heeft,
bedenk dan hoe u deze situatie zou kunnen verbeteren.
CHECK 2: Are you locked in? Ofwel: bent u klaar voor aansluiting
van uw kas, sorteer- en pakstation op de keten?

JA

NEE

#INFORMATIONSTANDARDS #FRUGICOM #IFPS #GS1
#INTEROPERABILITY #CODERINGEN #GLN #GTIN #GPC #SSCC
#PLU #ELAB #ECROP

#INFORMATIONSTANDARDS #INTEROPERABILITY
#SORTER #PACKAGINGSYSTEMS #CLIMATESYSTEMS
#GLASSHOUSES #EQUIPMENT #PRECISIONFARMING #ISA85
#ISA88 #GPC #SSCC #PLU #FARMDIGITAL

CHECK 2:
ARE YOU LOCKED IN?

CHECK 3:
ARE YOU READY FOR ONLINE?

In de jaren 80 werd men in de wereld van de automatisering
elke dag geconfronteerd met het probleem van de zogenaamde
vendor lock-in; software van HP werkte niet op pc’s van IBM, MSWord niet op Apple, etc. Gegevens in een databestand konden
alleen benaderd worden met soft- of hardware van de leverancier.
De leverancier van de software of hardware had je vastgesnoerd
aan zijn winkelmandje. Je kon kiezen, hem of hem.

Wereldwijd tonen consumentenstudies een groeiende trend
aan in online winkelen. De Verenigde Staten heeft de grootste
onlinemarkt, met een omzet van 262 miljard dollar. In Nederland
is volgens de Thuiswinkelmarktmonitor de omzet van online
winkelen tussen 2005 en 2013 gestegen van 2,8 naar 10,6 miljard
euro, met een groei van 8% in het laatste jaar.

In de wereld van Tuinbouw 40 is dit nog steeds het geval bij
tuinbouwautomatisering en -mechanisering. Zeker op het
teeltbedrijf. Systemen communiceren hierdoor niet met elkaar
ondanks internet-of-things. Koop je bijvoorbeeld een logistiek
systeem, dan moet je de scanners ook bij deze leverancier kopen,
anders kun je de machine niet aansturen vanaf het scherm op
de trekker. Nog erger is dat hierdoor informatie slechts op zeer
gebrekkige wijze kan worden overgedragen van teeltsystemen
naar het bedrijfsmanagementsysteem of de keten.
Dit is een knelpunt dat steeds groter wordt. Leveranciers moeten
dit toch begrijpen. Wij pleiten ervoor dat telers en handelaren
bij aanschaf van applicaties en systemen afdwingen dat hun
10

Op de online vers-markt in Europa is het Verenigd Koninkrijk de
grootste markt met een omzet van bijna 8 miljard dollar in 2013.
Frankrijk volgt met 6,7 miljard dollar. Onderzoek van
A.T. Kearney laat zien dat in Duitsland het aantal consumenten
op de online vers-markt tussen 2011 en 2013 is gestegen van 18%
naar 27%. Met een omzet van 1,4 miljard euro blijft de online
vers-markt echter achter op andere segmenten zoals die van de
droge kruidenierswaren. Voor Nederland geldt hetzelfde als voor
Duitsland; de algemene groei bij online kopen is hoog, maar de
online vers-markt blijft, met 290 miljoen euro in 2013, relatief
achter bij de ontwikkelingen van de andere onlinesectoren.
Ter verklaring zeggen experts dat AGF-online een ‘moeilijk
segment’ is. Waarschijnlijk veroorzaakt doordat bijvoorbeeld de

huidige productkwaliteit in de online vers-markt niet geschikt
is voor de AGF-onlineketen. Verder zijn er in de onlineketen
verpakkings- en logistiek vraagstukken, alsook op het terrein
van tracking & tracing. De vraag is verder wat het juiste
businessmodel is.
Het lijkt erop op dat de AGF-keten kansen, ofwel wallet share,
laat liggen wanneer ze deze moeilijkheden niet oplost.
CHECK 3: Are you ready for online? Ofwel: bent u klaar om uw
klanten te bedienen met producten en diensten die aansluiten
bij een online afzet naar de consument? Heeft u die producten?
Is de kwaliteit van deze producten geschikt voor deze markt?
Hoe verpakt u ze zodat de kwaliteit behouden blijft? Heeft u de
productinformatie? En kan de logistiek het aan?

JA

NEE

#ONLINE #ETAILER #WEBSHOP #BTOC
#PRODUCTQUALITY #PACKAGINGSYSTEMS
#LASTMILELOGISTICS #FRESHONLINEPACK #FOODSAFETY
#NEWBUSINESSMODELS

CHECK 4:
ARE YOU LEARNING?
Vaak roepen bedrijven dat ze, om beter te kunnen presteren, meer
informatie van hun klant willen. Hoe gaat zich dit ontwikkelen in
het digitale tijdperk?
Zeker is dat we in de wereld van big data, zullen beschikken
over steeds meer digitale gegevens en dat computers steeds
meer zelflerend zullen worden. Hierdoor wordt het steeds beter
mogelijk om de ondernemer te @dviseren, in plaats van hem
alleen een mooie tabel met getallen te presenteren. Sterker
nog, de software gaat straks zelf bepalen wat de volgende stap
is doordat bijvoorbeeld managementgegevens (omzet, kosten)
worden gecombineerd met gegevens over sorteren (aantal kg,
kwaliteit) en klimaat (energie). Op basis hiervan stelt de computer
bijvoorbeeld een temperatuurregime in, waarbij hij de keuze
maakt tussen stoken en opbrengsten.

Met bijvoorbeeld één temperatuurmeting per afdeling in de kas, is
dit nu al complex. Hoe ziet dit eruit als we in de kas of op het veld
gaan werken met sensornetwerken met honderden metingen per
hectare? Bij een sensornetwerk plaatsen we bijvoorbeeld elke 10
m2 een sensor. Hoe neem je dan besluiten, vraagt u zich af. Dat
kan alleen met computers die met deze data kunnen rekenen.
Een heel andere visie op leren van ervaringen is virtual reality
en vision. De camerasystemen van de sorteerders worden
bijvoorbeeld steeds intelligenter. Ze kijken niet alleen meer naar
de buitenkant van het product, maar meten ook in het product.
Ook is het mogelijk deze camera’s middels een robot door de kas,
of met een drone over het gewas te laten gaan. Maar wat als
we deze camera’s combineren met een bril voor de teler (virtual
reality)? Door die bril kijkt de teler meteen mee waarbij hij wordt
geattendeerd op zaken zoals te droog gewas of beschadigingen
door insecten.
CHECK 4: Are you learning? Ofwel; bent u klaar voor het
managen van uw teelt en proces op basis van feiten in plaats
van gevoel?

JA

NEE

#BIGDATA #INFORMATIONSTANDARDS #CODES
#CONNECT #VISION #SCANNING #SENSORING #EQUIPMENT
#PRECISIONFARMING #BIGTU #AI #PREDICTIVE
#ARTIFICELINTELLIGENCE #OPENDATA

CHECK 5:
ARE YOU DEMANDING?
De aandacht van de digitale wereld voor de productie van
duurzaam, smakelijk en gezond voedsel zet de wereld op
de kop. Kortgeleden was er bijvoorbeeld een interessante
documentaire van VPRO’s Tegenlicht over digitaal voedsel. Op de
Tegenlicht website stond toen de vraag: “Met big data, slimme
distributiesystemen en oog voor efficiëntie, zoeken talloze
start ups oplossingen om ons voedsel gezonder, duurzamer en
lekkerder te maken. Is hiermee ons voedsel veiliggesteld?”. Verder
stond er eind vorig jaar een interessant artikel in The Economist
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over “Green Food from Sillicon Valley”. Hierin werd gesteld dat
de plant de basis van ons voedsel wordt. Een ander voorbeeld
is de Hampton Creek’s Mayonaise zonder eieren, die in Amerika
inmiddels een bestseller is.
De engineers van Sillicon Valley, die nauwelijks verstand hebben
van voedselproductie, zijn, vanaf een leeg vel papier, het
produceren van voedsel opnieuw aan het uitvinden. Hierbij maken
ze gebruik van nieuwe digitale technologieën en treden ze buiten
de gebaande paden, kaders en werkelijkheid.
Duidelijk is ook dat Moore’s Law nu vol doorpakt. Sensoring,
beeldherkenning, robotisering, big data, automated guided
vehicles (bijvoorbeeld oogstkarren), drones en precision farming
zullen de teelt en handel in een heel nieuw licht plaatsen.
Uitdagingen genoeg, maar weet u wat u ermee zou kunnen?
Beter nog, wat u ermee zou willen kunnen?
CHECK 5: Are you demanding? Ofwel: gaat u aan de slag met
de jongere generatie om samen met hen na te denken over
hoe nieuwe technologie uw wereld kan veranderen? Zonder
primair te kijken naar kleine verbeteringen en per sé binnen
de gebaande paden te blijven? En bent u de klant die de
technologie-leverancier de juiste vragen stelt?

JA

NEE

#DIGITALNATIVES #ANGRYOUNGMEN
#DEMANDDRIVEN #TECHNOLOGYPUSH #MARKETPULL
#DISRUPTIVE #INNOVATION #GREENPORTDIGITAL
#DARETOASK #HAVETHEGUTSTOGONUTS

Dit White Paper is een initiatief van

Tuinbouw 4.0

Technisch kan het dus, maar in hoeverre willen consumenten,
specifiek in relatie tot wat ze eten, actief participeren in het
ontwerp ervan? Ronteltap schat de groep van mensen met zo’n
hoge betrokkenheid bij voeding dat ze zitten te wachten op
‘co-design’ van voedselproducten, als erg klein in: “De meeste
mensen hebben echt wel wat anders aan hun hoofd. Bovendien
moeten ze nogal wat kennis hebben voordat ze onderbouwde
keuzes kunnen maken, of kunnen ze dat gevoel hebben.” Op
andere terreinen, denk aan kleding, ligt dat anders, mensen willen
bijvoorbeeld heel graag dat hun kleding goed past.

Het paradijs voor consumenten?
Dankzij het Internet wordt het steeds
makkelijker om consumenten te betrekken
bij de ontwikkeling van producten, leidend
tot maatwerk. Maar zitten consumenten
hier echt op te wachten? Ook als het om
tuinbouwproducten gaat?
Volgens dr. Amber Ronteltap, senior onderzoeker aan de
Hogeschool Utrecht en expert op het gebied van personalised
nutrition, zal er altijd vraag blijven naar commodities, ofwel
massa-geproduceerde en niet-gespecialiseerde producten.
Maar volgens haar gaan de nieuwe markten over maatwerk,
een focus die past binnen de strategie van customer intimacy .
Ronteltap: “Consumenten verwachten tegenwoordig namelijk
meer dan alleen producten met een hoge kwaliteit. Een deel is in
toenemende mate bereid te betalen voor maatwerk.”

Personalisatie

Element bars. Bij ‘Element bars’ kun je repen samenstellen. Het
begint met de keuze voor de basis, opties zijn dan bijvoorbeeld
‘chewy’, ‘crispy’ en ‘oaty’. Daarna is er de keuze uit 9 soorten fruit,
8 soorten noten, 13 ingrediënten om de reep zoeter te maken en 6
extra’s om de reep een specifieke ‘boost’ te geven, bijvoorbeeld in
de vorm van extra eiwit proteïne of Omega 3. Bij alle ingrediënten
wordt gecommuniceerd over de gezondheidswaarde in termen
van ‘aanwezigheid van anti-oxydanten of ‘goed voor het hart’.

Maatwerk en personalisatie worden vaak door elkaar gebruikt,
maar zijn andere uitwerkingen van customer intimacy. Bij
maatwerk moet de klant zijn interesses en voorkeuren expliciet
aangeven. Denk aan het kopen van muziek via Itunes. Bij
personalisatie is dit niet nodig. Spotify draagt bijvoorbeeld met
‘Discover weekly’ elke week nieuwe suggesties voor muziek aan
die de gebruiker waarschijnlijk zullen bevallen op basis van een
analyse van zijn of haar luistergedrag: “It’s like having your best
friend make you a personalised mixtape every single week.”

Voedsel ontwerpen
In relatie tot voedsel zijn er bijvoorbeeld de volgende bedrijven
die hun klanten maatwerk bieden, ofwel de mogelijkheid om hun
eigen voedsel te ontwerpen:
My muesli. Bij ‘My muesli’ kunnen consumenten hun eigen
muesli samenstellen. Er is keuze uit 17 opties voor de basismix.
Vervolgens kan de basis verfijnd worden, hiervoor zijn 20 opties.
Bovendien kunnen 23 verschillende gedroogde vruchten en 13
soorten noten en zaden worden toegevoegd. En dan zijn er nog
de 14 extra’s om de muesli af te maken, variërend van choco
snippers tot kerstamandelen. De gebruiker krijgt bovendien
feedback op de voedingswaarde van de gekozen samenstelling in
termen van energie, koolhydraten, vetten, etc.. “Met 566 biljard
variatiemogelijkheden is er voor ieder wat wils. Gratis verzending
vanaf €40!”

Michael Tracey en Fred Wiersema maken in The Discipline of Market Leaders (1995) onderscheid
tussen drie basisstrategieën die kunnen leiden tot marktleiderschap. Een van de drie strategieën
is customer intimacy; het voortdurend aanpassen van producten op basis van wensen van klanten.
Kiest een organisatie voor deze strategie, dan streeft ze naar inzicht in de problematiek van de
klant om zo diens manifeste en latente behoeften op het spoor te komen en in te vullen. De andere
twee strategieën zijn product leadership en operational excellence. Bij product leadership staat de
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continue ontwikkeling van state-of-the-art producten en diensten centraal en ligt de focus op het
stimuleren van de innovatiekracht en verkorting van de ontwikkeltijd. Bij operational excellence
gaat het om het bieden van betrouwbare producten tegen concurrerende prijzen. De organisatie
focust op een beperkte productportfolio die zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk en tegen
minimale kosten wordt aangeboden.

Totaaloplossingen
Dankzij Internet of Things neemt ook het gemak toe waarmee
producten en diensten kunnen worden gecombineerd, leidend tot
totaaloplossingen voor consumenten. Dat consumenten hierop
zitten te wachten blijkt bijvoorbeeld uit de populariteit van de
smartphone van Apple ten opzichte van de Blackberry. Apple
heeft het niet alleen gewonnen van de Blackberry vanwege het
mooie design en technologische kenmerken, maar ook doordat er
een enorme hoeveelheid apps op draaide.
In relatie tot voeding is er bijvoorbeeld het succes van de
totaaloplossing c.q. maaltijdenservice Hello Fresh. Ronteltap
verwacht dat, in relatie tot voeding, een grote groep
consumenten zit te wachten op totaaloplossingen. “Veel
mensen hebben namelijk moeite hun weg te vinden in de brij
aan informatie over wat je moet eten en er is veel behoefte aan
gebruiksgemak en reductie van complexiteit.”

Groente en fruit
De behoefte aan gemak is er ook bij specifiek groente en fruit.
Veel consumenten vinden groente en fruit ‘moeilijk’ omdat ze
niet weten niet hoe ze de producten moeten schoonmaken,
bewaren of bereiden. Dit blijkt uit consumentenonderzoek rond
de door de groente- en fruitsector ontwikkelde Veggipedia-app.
Met deze app kunnen consumenten groente- en fruitartikelen
scannen. Daarnaast bevat de app informatie over 230 groenteen fruitproducten, zoals bewaar-, aankoop- en bereidingstips en
informatie over de voedingswaarde. Bovendien telt de app 600
recepten met deze producten. Van deze veelzijdige app blijken
vooral de productinformatie en recepten te worden gewaardeerd
omdat ze groente en fruit ‘makkelijker’ maken.

CHECK 1

CHECK 2
Waarschuwing
Concluderend is een waarschuwing op zijn plaats. Dankzij Internet
of Things ligt customer intimacy binnen handbereik, ook voor de
tuinbouw. Maar laten we, voordat we veel geld en tijd steken in
de uitwerking van concepten, eerst onderzoeken in welke mate
en vorm consumenten hier daadwerkelijk op zitten te wachten.
Helemaal onwetend zijn we echter niet; concepten die het leven
van de consument makkelijker maken lijken in ieder
geval kansrijk!

CHECK 3

CHECK 4
CHECK 4:

ARE YOU LEARNING?

CHECK 5

Ofwel; bent u klaar voor het managen van uw teelt en
proces op basis van feiten in plaats van gevoel?

JA

NEE

#BIGDATA #INFORMATIONSTANDARDS #CODES
#CONNECT #VISION #SCANNING #SENSORING #EQUIPMENT
#PRECISIONFARMING #BIGTU #AI #PREDICTIVE
#ARTIFICELINTELLIGENCE #OPENDATA

13

VEGGIES-ON-INTERNET

Ronteltap verwacht dat consumenten zich in relatie tot voeding
meer aangesproken voelen tot personalisatie dan tot maatwerk
omdat ze zich dan de moeite van het doorgeven van hun
persoonlijke voorkeuren kunnen besparen. “Het stellen van de
juiste vragen om de voorkeuren van consumenten boven water te
krijgen lijkt bovendien makkelijk, maar is het niet.”

Meest besproken groenten en
fruit op

TOP-10

NEDERLAND 2015

GROENTEN & FRUIT
1

Uien

2

Tomaten

3

Appels

4

Bessen

5

Aardbeien

6

Bananen

7

Peren

8

Asperges

9

Kool

10

Kiwi’s

Bron:
Publiek-privaat onderzoeksprogramma BIG T&U van de Topsector
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, uitgevoerd door Wageningen UR en
de VU, gesponsored door het GroentenFruit Huis en Frug I Com.

Tuinbouw 4.0

Laat u inspireren door ondernemers!
Tuinbouw 4.0. Het kan. Het moet. Welke
ondernemers hebben de sprong al gewaagd? En
wat heeft hen dat opgeleverd en gekost?
We vroegen het allereerst aan Johan de Ruiter, perenteler in
Erichem. De Ruiter kocht zijn eerste boomgaardrobot in 2012 en
was daarmee de eerste gebruiker in Nederland. De tweede kocht
ie in december 2015.

Wat voor advies heeft De Ruiter voor collega’s in de tuinbouw
die aarzelen om de sprong te wagen naar Tuinbouw 4.0? “Met de
juiste mensen, mensen die verstand hebben van de landbouw en
kort bij de sector staan, is het alleen maar een verrijking voor je
bedrijf. Samen kom je verder.”

robot die we nu voor het gemak de ‘bladplukrobot’ noemen. Bij
elke tomatenplant moeten elke week een paar bladen worden
afgehaald. Binnen enkele jaren moet dit aan deze robot over
te laten zijn; 24 uur per dag, 7 dagen per week. Met een flinke
besparing op arbeid als prettige bijkomstigheid.

Robobanen
Robots vinden we ook in tomatenteeltbedrijf Lans in Maasdijk
(hoofdvestiging). Erwin van der Lans, operationeel directeur,
vertelt dat ze op de eerste plaats moesten zorgen voor verlichting
van de arbeid. Er wordt nu ook wel iets bespaard op arbeid bij het
oogsten (5%), maar daar was het hem niet op de eerste plaats
om te doen.
Sinds de introductie van robots in zijn bedrijf in 2005, worden de
tomaten geoogst in kratten of dozen op karretjes, die worden
voortgetrokken door een robocar. Deze rijdt over een koperen
draad in het beton. In het bedrijf is ook een vergelijkbaar systeem
met een kettingbaan.

Er wordt ook gewerkt aan een oogstrobot voor tomaten
en paprika’s. Maar dat ziet Lans niet snel lukken omdat hij
in de praktijk te maken heeft met veel verschillende typen
verpakkingen en klantenwensen. Het lijkt hem hooguit voor losse
typen tomaten een goede optie. Van der Lans: “Maar je weet het
nooit.”

Container Monitor-app

Volgens de Ruiter werkt het systeem perfect. “Ik rij één keer
door de boomgaard heen, met spuit en maaier. De tractor slaat
alles op wat ik doe, bijvoorbeeld dat ik de spuit aan- en uitzet.
En de volgende keren spuit en maait ie de boomgaard helemaal
zelf, op exact dezelfde manier als ik het deed. Als de robot
onverhoopt een boom of een kind op een fiets tegenkomt, stopt
ie automatisch, met alles, en krijg ik een signaal op zijn telefoon
dat er een tractor is gestopt.”

We spraken ook met Hans Verschoor, customs consultant bij Total
Produce, importeur van fruit. Hij vertelt over de samenwerking
tussen Frugi Venta en Portbase. Zij hebben hun ICT platforms
gekoppeld, wat heeft geleid tot de ontwikkeling van de Container
Monitor-app. En die gaat Total Produce straks heel veel geld en
ergernis besparen.

Vervolgens worden de kratten of dozen met tomaten door
machines gewogen en op pallets gestapeld. Klaar voor de
verpakkingshal. Eerder gebeurde dit allemaal met de hand en veel
minder snel.
Tot zover de robotisering bij Lans op dit moment. Maar er zit meer
in vat. Lans werkt namelijk al tien jaar samen met Priva aan een
14

Dankzij de in december 2015 gelanceerde Container Monitor-app
beschikken importeurs van groente en fruit straks namelijk over
alle informatie over hun containers die ze zich maar kunnen
wensen. Verschoor: “In potentie weten we straks precies waar
een container is, of er een keuring op zit en welke lichten op groen
en welke op rood staan. Hierdoor kunnen we onze logistieke
planning veel strakker regisseren. We sturen dan bijvoorbeeld pas
een vervoerder naar de terminal als alle lichten op groen staan.
Bovendien weten we dankzij de app straks precies bij wie we
moeten zijn als er problemen zijn.”

CHECK 1
zijn; alle technologie is al eens uitgevonden. Er is vaak alleen
nog een vertaalslag naar het eigen bedrijf nodig. Zo hebben wij
de precisielandbouw die al 40 jaar wordt toegepast op de grote
graanbedrijven in bijvoorbeeld Amerika, vertaald naar akkerbouw
en groenteproducten. Dat is tijdsintensief. Om die tijd te creëren
hebben we gekozen voor een andere bedrijfsstructuur. Mijn broer
en ik blijven echter ook uitvoerend bezig. Dat is onze kracht.”

CHECK 2

Nu is het nog zo dat elke dag minstens één container voor
problemen zorgt en Verschoor vervolgens twee uur bezig is met
bellen naar terminals, rederijen, douane en andere partijen om
te achterhalen waar het probleem precies zit. “Al die tijd staan
onze vervoerders te wachten, soms een hele dag. En als we nou
computers importeerden… maar we hebben het hier over vers
fruit. Elke minuut telt!” Het is dan ook logisch dat Verschoor
enthousiast is over de potentie van de app, die ook nog eens erg
gemakkelijk in het gebruik is.
Voorwaarde voor het realiseren van de potentie van de app, is
dat alle rederijen hun informatie gaan delen. Er zijn er nog die
aarzelen. Verschoor: “Terwijl het voor hen ook duidelijk voordelen
heeft”. Ook overheidsinstellingen, zoals de NVWA, moeten met
de billen bloot. De verwachting is dat zij binnenkort overstag
zullen gaan.

Precisielandbouw
Tenslotte akkerbouwer Jacob van den Borne. Hij verbouwt
aardappelen, suikerbieten en mais in Reusel, Noord-Brabant en
is sinds 2007, samen met zijn broer, bezig met precisielandbouw.
Precisielandbouw is het nemen van precies de juiste
teeltmaatregelen op het juiste moment en de juiste plaats.
Precisielandbouw staat of valt volgens Van den Borne met
registreren wat je, wanneer doet.
Van den Borne raadt iedereen aan een begin te maken met
precisielandbouw door het meten van de opbrengst. Hij heeft dat
gedaan door zijn oogstmachines uit te rusten met sensoren en
camera’s die registreren wat, waar groeit. “Door deze (meerjarige)

www.vandenborneaardappelen.com: “Een opbrengstkaart van een
van de percelen. De groene kleur is een goede opbrengst. De gele
kleur geeft een minder goede opbrengst weer en de rode opbrengst
geeft een slechte
opbrengst weer. Een
slechte opbrengst
is vooral te zien in
de spuitpaden, hier
worden namelijk
geen aardappels
geplant op ons
bedrijf.”

CHECK 3

data te combineren met andere gegevens, krijgen we zicht
op wat, in theorie, waar, in welke mate kan groeien. Ofwel de
opbrengstpotentie. De opbrengstkaarten vormen de basis voor
ons teeltmanagement.” Meer weten.

Inzicht
Zijn gecombineerde inzet van sensoren, camera’s, drones, GPS,
satellieten, etc., leverde hem de eerste jaren vooral inzicht
op in de sterke en zwakke plekken van zijn bedrijfsvoering.
Bepaalde machines waren bijvoorbeeld te zwaar, wat zorgde
voor verdichting van de bodem. “Dat kostte ons 10-15% van ons
opbrengstpotentieel.”
De inzichten leidden verder bijvoorbeeld tot andere
beregenings- en bemesting strategieën, de keuze voor andere
uitgangsmaterialen, een besparing van 30% op kunstmest en
een jaarlijkse opbrengstgroei van 1%. Dankzij finetuning van zijn
precisielandbouw verwacht hij zelfs op 5-15% opbrengstgroei
uit te komen. Daarnaast heeft zijn betrokkenheid bij Tuinbouw
4.0 gezorgd voor een enorme uitbreiding van zijn kennis- en
samenwerkingsnetwerk. Hij zit bijvoorbeeld regelmatig aan tafel
met de ESA en universiteiten. Als zij iets nieuws ontwikkelen,
wordt hij als eerste benaderd voor toepassingen. Dat levert hem
de voorsprong op waar het hem, vanaf het begin, om te doen is.

Sectorblind
Van den Borne nodigt zijn tuinbouwcollega’s van harte uit op
zijn bedrijf. “Het is namelijk niet verstandig om sectorblind te
15

CHECK 4

CHECK 5
CHECK 5:

ARE YOU DEMANDING?
Ofwel: gaat u aan de slag met de jongere generatie om
samen met hen na te denken over hoe nieuwe technologie
uw wereld kan veranderen? Zonder primair te kijken naar
kleine verbeteringen en per sé binnen de gebaande paden
te blijven? En bent u de klant die de technologie-leverancier
de juiste vragen stelt?
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#DIGITALNATIVES #ANGRYOUNGMEN
#DEMANDDRIVEN #TECHNOLOGYPUSH #MARKETPULL
#DISRUPTIVE #INNOVATION #GREENPORTDIGITAL #DARETOASK
#HAVETHEGUTSTOGONUTS
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Het Fresh Informationmanagement Center is het kenniscentrum van het GroentenFruit Huis (Dutch Produce Association / Frugi Venta) en heeft als doel de AGFketen sterker, effectiever en efficiënter te maken met behulp van de inzet van duurzame (informatie)technologie. Het Fresh Informationmanagement Center heeft
als kernactiviteit het bundelen, vertalen en praktisch adviseren over innovatieve, technologische ICT ontwikkelingen voor zowel teelt, afzet coöperaties en handel.

Thought leadership & Innovation Management in Fresh Technology
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Wereldwijde productclassificatie,
basis voor een digitale versketen.
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Frug I Com is een unieke samenwerking van de Nederlandse
Aardappelen, Groenten- en Fruitketen (AGF-keten).
Uiteindelijke doelstelling is het invoeren van elektronische
gegevensuitwisseling tussen de AGF-schakels, door
uniforme wijze van labeling met gebruik van elektronische
berichten. Door de standaard kunnen AGF-bedrijven
informatie uit de keten optimaal gebruiken voor bijvoorbeeld
orderafhandeling, producttracering, logistieke optimalisatie en
kwaliteitsverbetering. Dit alles met als resultaat een snellere en
efficiëntere AGF-keten waarin minder fouten gemaakt worden.

Begeleiden en ondersteunen

Missie
Frug I Com zet zich in voor het beschikbaar krijgen en houden van
een standaard voor elektronisch berichtenverkeer, coderingen,
labels etc. voor de AGF-keten. Dit is noodzakelijk voor het
bevorderen van de toepassing van vernieuwende informatie- en
communicatietechnologie in de Nederlandse AGF-keten.

De overgang van ondernemingen naar nieuwe standaarden is
een complex proces. Frug I Com kan ondernemers begeleiden en
ondersteunen bij deze overgang. Hiervoor is het noodzakelijk, dat
Frug I Com helpt om de voordelen op bedrijfsniveau zichtbaar en
kwantificeerbaar te maken. Hierbij zal het accent liggen op een
beperkt aantal praktijksituaties, waarbij steeds de hele keten
betrokken is. Er zullen dus praktijkoplossingen komen, die als
test-cases voor de hele sector kunnen dienen. Steeds zal gewerkt
worden met producten van teler tot retailer.

Belangenbehartiging en netwerken
De Nederlandse AGF-keten is gebaat bij het maximaal toepassen
van standaarden. Frug I Com moet in deze de belangen van de
keten vertegenwoordigen, zowel nationaal als internationaal.
Hiertoe dient ze toegang te hebben tot de hierin actieve
netwerken.

Visie
De visie van Frug I Com is dat zowel individuele organisaties
als de sector als geheel optimaal kunnen profiteren van sneller
beschikbare informatie en het delen van informatie binnen de
keten. Bij optimale benutting van deze informatie zal de sector
sterker en efficiënter worden.
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Wat doet Frug I Com
46

Wat is Frug I Com?

Informationquality
is just as important
as Productquality!

Monitoren
Frug I Com monitort de keten, de markt, de ontwikkeling van
standaarden en analyseert het effect hiervan op de sector.
Omdat kennis een cruciale rol speelt bij het implementeren van
standaarden is dit leidend voor de activiteiten van Frug I Com.
Frug I Com vergaart kennis in samenwerking met verschillende
kennisinstituten en stelt deze beschikbaar aan de ondernemers in
de keten.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frug I Com.
Website: www.frugicom.nl
of stuur een e-mail naar: info@frugicom.nl.

Promotie
Een standaard is pas een standaard wanneer het gebruikt wordt
in de gehele supply chain. Frug I Com stimuleert het gebruik
van standaarden, voor zowel individuele ondernemingen,
sectororganisaties, als overheden en certificerende instanties.
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Harrij Schmeitz en Elvi van Wijk
Harrij Schmeitz is directeur van het Fresh Information
Managementcenter. Daarnaast is hij programmamanager Frug I
Com, innovatiemakelaar ICT in AGF van de Topsector Tuinbouw en
Uitgangs-materialen, lid van de Dutch Digital Greenport
Community en vice-voorzitter van de International Federation for
Produce Standards.
Elvi van Wijk is beleid- en marktonderzoeker. Daarnaast is ze
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