
SVZ: van land tot klant, grip op integrale 
kwaliteitsprocessen in food dankzij SAP  
en itelligence
Als een van de marktleiders in de voedingssector wil SVZ de hoogste kwaliteit 
bieden aan klanten en leveranciers. SVZ’s visie hierbij is: ‘be the leading global 
agro supply chain provider of processed fruits and vegetables’. Samen met SAP 
partner itelligence heeft SVZ daarom SAP ERP uitgerold. Daarmee is de kwaliteit 
van de bedrijfsprocessen naar een nog hoger plan getild.
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BEREIKTE VOORDELEN

Managementsamenvatting 

Gestroomlijnde processen

Gestandaardiseerde 
administratie

Optimale controle op 
kwaliteit productieproces

BUSINESS TRANSFORMATION

Belangrijkste doelstellingen:

vestigingen binnen een bewezen oplossing

order, planning, productie, logistiek, levering en facturatie
•  Uniformeren van processen en werkwijzen binnen alle vestigingen 
•  Het bij elkaar brengen van verschillende bedrijfsculturen
•  Uniforme managementrapportages vanuit een geïntegreerd systeem

Oplossing:
• SAP ECC 6.0
• Food & Beverage template voor de semi-proces industrie

Grootste voordelen:
• Controleerbare processen en projecten
• Minder handmatig werk 
• Meer en betere stuurinformatie beschikbaar
• Overgenomen bedrijven naadloos integreren
• Voorbereid op technologische innovatie foodsector
• Cultuurverschillen overbruggen en werkmethoden harmoniseren

Bedrijf of organisatie
SVZ International BV

Hoofdkantoor of locatie
Breda, Nederland

Branche
Food

Producten en diensten

Medewerkers
450 (2013)

Omzet of begroting 
175 miljoen euro (2013)

Website 
www.svz.com

Implementatiepartner 
itelligence 

“De besparingen die SVZ heeft gerealiseerd bij de uitrol van ERP kunnen 
we niet in geld uitdrukken, maar ik weet zeker dat de integratie duurder 
was uitgevallen en minder soepel was verlopen zonder SAP en itelligence.”
Ton Blok, Corporate Manager ICT, SVZ
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Integrale en gestroomlijnde processen 
SVZ houdt met SAP grip op alle bedrijfsprocessen 
om de hoogste kwaliteit te garanderen en een van 
de marktleiders te blijven in de voedingssector. SVZ 
heeft samen met SAP partner itelligence op basis 
van internationale standaarden het systeem verder 
uitgerold bij vestigingen in andere landen.

Ton Blok, Corporate Manager ICT bij SVZ: “Met 
een groeiende wereldbevolking moet ook de 
voedselproductie stijgen. Een van de antwoorden 
hierop is het voortdurend innoveren met ICT-
oplossingen zoals SAP die biedt. Daarmee hebben 
we ook optimale controle op de kwaliteit van onze 
producten, vanaf het gewas op het land tot op de 
eettafel. Denk bijvoorbeeld aan babyvoeding.”

SVZ koos al in 2007 voor een partnerschap met 
itelligence om SAP ERP verder te implementeren 
en de interne processen te stroomlijnen. Bij 

de strategische keuze voor (internationale) 
standaardisatie die het gebruik van SAP ERP met 
zich meebrengt. Blok: “De besparingen die we 
dankzij SAP hebben gerealiseerd bij de uitrol van 
ERP in andere landen, kunnen we niet direct in geld 
uitdrukken, maar ik weet zeker dat de integratie van 
de overgenomen bedrijven niet zo snel en soepel 
was verlopen zonder SAP en implementatiepartner 
itelligence en veel duurder was uitgevallen.”
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“De project aanpak van itelligence stimuleert een gestandaardiseerde 
werkwijze gebaseerd op best practices. Dat geeft meer grip op 
bedrijfsprocessen en garandeert de hoogste kwaliteit.”
Ton Blok, Corporate Manager ICT, SVZ 
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‘Optimale kwaliteitscontrole en best 
practices in food’
Blok vervolgt: “itelligence heeft veel expertise van 
SAP ERP in de food- en pharmasector en kent 
dus de best practices en innovaties die voor ons 
van belang zijn. Bovendien kent itelligence onze 
organisatie door-en-door en is de samenwerking 
ook op persoonlijk vlak erg succesvol. Daarom 
wilden we de verdere uitrol van SAP binnen onze 

en Spanje (Exact) - samen met consultants van 
itelligence uitvoeren. Dit is uitstekend bevallen. Het 
gehele projectteam (de SVZ SAP consultants- en 
SVZ key-users en itelligence consultants) heeft 
gedurende de implementaties prima samengewerkt 
volgens een goed doorgesproken methodiek. Ook 
zusterbedrijven binnen de moederorganisatie Royal 
Cosun voeren projecten uit in samenwerking met 
itelligence.”

SVZ vergeleek uiteraard eerst diverse alternatieve 

SAP ERP. Blok: “De strategische keuze voor SAP 
hadden we al in 2006 gemaakt. Voorheen hadden 
we een versplinterd landschap en was integratie 
en standaardisatie van processen nagenoeg 
onmogelijk. De overstap naar SAP in 2008 gaf ons 
bedrijf een enorme kwaliteitsimpuls op het gebied 
van standaardisatie, master datamanagement, 
geïntegreerde systemen en geavanceerde 
technologie.”
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Van heterogene naar geïntegreerde 
systemen
Blok over de samenwerking: “itelligence heeft ons 
uitstekend geholpen om SVZ te transformeren van 
een organisatie die werkt met gefragmenteerde, 
heterogene systemen naar een organisatie waarin 

centraal staat. Het vult onze behoefte aan 
professionele SAP expertise en projectcapaciteit 

de sector waarin wij actief zijn.”

“De itelligence consultants zijn zeer betrokken 
en hebben ons bedrijf snel leren kennen, waarbij 
de samenwerking met de SVZ SAP consultants 
snel tot stand kwam. Onze schaal sluit aan op 
die van itelligence. Zelf werk ik graag samen met 
een SAP partner met een branch focus (food) en 
een open communicatie, vanwege het directe, 
persoonlijke contact. Wij hebben ons partnerschap 
met itelligence dan ook verlengd na drie jaar. We 
zijn een tevreden klant die een lange termijnrelatie 
wil opbouwen met een ervaren SAP partner als 
itelligence.”
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Voorbereid op technologische  
vooruitgang foodsector 
De voordelen voor SVZ zijn divers, volgens Blok: 
“SAP volgt internationale standaarden en voldoet 
in alle landen waar we zijn gevestigd aan lokale 

onze processen en de basisfunctionaliteit 
is voldoende om onze bedrijfsprocessen te 
automatiseren.Additionele functionaliteit is ruim 
voorhanden (zoals bijvoorbeeld optimalisatie van 
het planningsproces of supply chain integratie). Ik 
bestrijd altijd het vooroordeel dat SAP te complex 
is. Veel bedrijven die overstappen op SAP kijken 
niet eerst kritisch genoeg naar hun eigen processen 
en willen SAP aanpassen naar hun processen. 
SAP wordt juist optimaal benut als je met de best 
practices processen stroomlijnt. Dit laatste was 
voor ons dan ook belangrijk voor de uitrol naar onze 
buitenlandse vestigingen. De andere werkwijze 
hebben we met SAP grotendeels vanuit de eigen 
organisatie kunnen managen.”

“We hebben met de eerste implementatie van 
SAP meteen een grote stap vooruit gezet in 

het stroomlijnen van onze bedrijfsprocessen. 
Vergeleken met maatwerk is SAP veel voordeliger. 
Een ander voordeel van SAP is dat het ons 
stimuleert om een gestandaardiseerde werkwijze 
te gebruiken voor al onze processen, zodat we 
van elkaar weten wat er gebeurt en hoe we het 
aanpakken. De integratie bij overnames en van 
bestaande buitenlandse locaties verliep daardoor 
soepel en naadloos binnen budget en een korte 
doorlooptijd. Door de gestructureerde, standaard 
bedrijfsbrede werkwijze zijn onze bedrijfsprocessen 
veel transparanter, bijvoorbeeld ten behoeve van 
kwaliteitscontroles.”

“Omdat SAP snel moderne technologie omarmt, 
kunnen we eenvoudiger gegevens uitwisselen 
met derden en zijn we voorbereid op toekomstige 
ontwikkelingen in de food sector”, vervolgt Blok 
enthousiast. “SAP ondersteunt dus niet alleen onze 
interne processen uitstekend, maar we kunnen 
ook goed anticiperen op wensen van klanten en 
leveranciers en op de technologische vooruitgang 
in de foodsector.”
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Technologisch
blijven innoveren
De voortrekkersrol van SAP en itelligence sluit 
perfect aan op de toekomststrategie van SVZ. 
De globale omgeving zal sterk gaan veranderen 
bijvoorbeeld op technologisch, sociaal en 

tot de functie van voeding en voedselveiligheid. 
Het juiste antwoord hierop kan met name gegeven 
worden door technologisch te blijven innoveren”, stelt 
Blok. 

“Denk aan sensoren in de teeltvelden, het machinaal 
oogsten met behulp van robotachtige machines en 
het gebruik van GPS-gestuurde systemen. Het klinkt 
nu nog als toekomstmuziek, maar in sommige delen 
van de wereld gebeurt het al. Wij onderzoeken zelf 
deze mogelijkheden om onze positie in de ‘upstream 
supply chain’ te verbeteren en te integrereren met 
ons SAP kwaliteitssysteem. De ontwikkelingen gaan 
snel en we hebben technologiepartners als itelligence 
en SAP nodig om ons daarover bij te praten.”

Blok kan itelligence dan ook aanbevelen bij iedere 
vergelijkbare organisatie die SAP overweegt. “Wie 
harde SAP kennis zoekt, plus advies over business 
issues, is bij itelligence aan het goede adres. Voordat 
wij zelf iets willen veranderen aan ons SAP landschap, 
vragen we vaak eerst advies aan itelligence over de 
mogelijke consequenties”,  
besluit Blok.
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