
oplossing is het koppelen van kwekerij-
systemen aan het bedrijfsmanagementsys-
teem. „Echter, in de huidige tuinbouwprak-
tijk blijken dergelijke integratieoplossingen 
moeizaam van de grond te komen”, ervaart 
Robbert Robbemond, LEI-onderzoeker, na 

oderne kwekerijen zijn verregaand 
geautomatiseerd en in de produc-
tieprocessen wordt veel informa-

tie gegenereerd. Om in de toenemende 
behoefte aan up-to-date managementin-
formatie en keteninformatie te voorzien, 

wordt veel informatie handmatig geregis-
treerd in een bedrijfsmanagementsysteem 
of handmatig verzonden naar externe 
partijen. Dit is inefficiënt en foutgevoelig. 
Bovendien blijft veel waardevolle informa-
tie uit kwekerijsystemen nu onbenut. Een 
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afronding van rapport ’Van kas naar keten’. 
Helaas is er geen eenvoudige oplossing 
voorhanden. Bij innovatie op het gebied 
van integratieoplossingen beïnvloeden veel 
verschillende partijen en omstandigheden 
elkaar. Om tot succesvolle veranderingen te 
komen is daarom een systeembenadering 
nodig (zie kader).

„Het implementeren van integratieoplos-
singen is complex. Deels komt dat doordat 
in de bestaande systemen veel leveran-
cierspecifieke standaarden en verouderde 
koppelingen zijn opgenomen. Daardoor is 
het lastig om de achterliggende technische 
infrastructuur bij kwekers aan te passen”, 
stipt Robbemond als eerste barrière aan.

Veel tuinders zien wel dat integratie tus-
sen kwekerij- en bedrijfsmanagementsys-
temen voordelen oplevert, maar vinden de 
kosten niet opwegen tegen de baten. Als zij 
voor de keuze staan te investeren in IT, dan 
ligt de prioriteit vaak bij het vinden van een 
zo goedkoop mogelijke oplossing en niet 
zozeer bij de integratiemogelijkheden ervan. 
Om dit te doorbreken zijn samenwerken 
en kennis delen de sleutelwoorden. Uit de 
interviews maakt Robbemond echter op 
dat verschillende partijen te veel een eigen 

agenda hebben wat de kans vergroot op 
wantrouwen bij gezamenlijke initiatieven.

Andere barrières die innovatie op het 
gebied van integratieoplossingen remmen 
zijn: de economische situatie, de kleine 
schaalgrootte van kwekers en de afname van 
de vraag naar hoogwaardige technologie.

De integratiemogelijkheden van bedrijfs-
managementsystemen met geautomati-
seerde productiesystemen verschillen tussen 
glas-, sierteelt- en glasgroentebedrijven, 
maar ook weer niet zo dat ze uniek zijn te 
noemen. „De uniekheid van verschillende 
tuinbouwbedrijven ten opzichte van andere 
productiebedrijven moet niet overschat 
worden. Er valt veel te leren van oplossingen 
die in de internationale productie-industrie 
ontwikkeld zijn. Die kunnen inspirerend en 
richtinggevend werken”, stelt Robbemond.

Hij benadrukt de waarde van de ISA-95 
referentiemodellen en de daarop gebaseerde 
XML-berichten. Een van de belangrijk-
ste onderwerpen die door deze modellen 
worden aangepakt, is de koppeling tussen 
bedrijfsmanagement, procesmanagement 
en technische aansturing. Hiervoor worden 
verschillende besturingslagen onderschei-
den die gezamenlijk verantwoordelijk zijn 

voor de integratie van het productiesysteem. 
Met een besturingsgelaagdheidsmodel is 
inzicht te verkrijgen hoe processen door 
bedrijfsmanagement worden aangestuurd 
en hoe technologie betrokken wordt in de 
uitvoering ervan. „Voor de belangrijkste 
informatiestromen zijn referentieberichten 
in XML-formaat uitgewerkt die open te 
gebruiken zijn door leveranciers. Hierdoor 
hoeft het wiel in de tuinbouwsector niet 
opnieuw te worden uitgevonden”, beweert 
Robbemond.   <
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