
Sensus: Optimaal voorbereid op toekomst 
met Gold4Agro
Van contracteren, goederenontvangst, kwaliteitsbepaling, validatie en 
prijsbepaling tot self-billing en facturatie. Sensus heeft al deze bedrijfsprocessen 
geïntegreerd en gestroomlijnd met de Gold4Agro template van itelligence. Het 
bedrijf, met productielocaties in Roosendaal en Zwolle, ontwikkelt samen met 
klanten nieuwe concepten en toepassingen op basis van inuline en oligofructose, 
ingrediënten uit de zeer gezonde cichoreiwortel. 
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BEREIKTE VOORDELEN

Managementsamenvatting

Tijdwinst: 25%

Gestandaardiseerd en 
flexibel

Voorbereid 
op toekomstige innovaties

BUSINESS TRANSFORMATION
Belangrijkste doelstellingen:
 • Niet meer afhankelijk zijn van een maatwerksysteem
 • Voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen
 • Optimaal samenwerken en data uitwisselen met leveranciers en afnemers

Oplossing:
 • SAP ERP op basis van de Gold4Agro template van itelligence

Grootste voordelen:
 • Inkoopprocessen gestroomlijnd
 • Standaard systeem dat eenvoudig aan te passen is
 • Herkenbare processen
 • Gebruiksvriendelijke interface
 • Gebaseerd op best practices in branche
 • Flexibel, geïntegreerd en dus eenvoudiger te beheren dan oude ERP-
oplossing

Bedrijf of organisatie
Sensus

Hoofdkantoor of locatie
Roosendaal, Nederland

Branche
Agro

Producten en diensten
Verwerking van cichoreiwortel 
tot inuline en oligofructose

Medewerkers 
150 (2015) 

Omzet of begroting 
NB (2014)

Website 
www.inspiredbyinulin.com

Implementatiepartner 
itelligence

“Wij willen de inkoop van onze grondstof, de cichoreiwortel, stroomlijnen 
met standaard SAP ERP, zodat we minder tijd en geld hoeven te 
investeren in het beheer en aanpassen van onze ERP-oplossing.”  
Wilfert van Veldhoven, Manager Finance & Control, Sensus (Royal Cosun)
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Inkoopprocessen standaardiseren en 
stroomlijnen  
Sensus richt zich vooral op de sectoren brood 
& banket, zuivel, ontbijtgranen en repen. De 
ingrediënten hiervoor komen op de markt 
onder de namen Frutafit inuline en Frutalose 
oligofructose. Deze ingrediënten zijn afkomstig 
van de cichoreiwortel en zijn een basisingrediënt 
voor tal van gezonde producten. Het bedrijf is 
actief in Europa, Noord-Amerika en Azië en heeft 
productielocaties in Roosendaal en Zwolle. 

Op de productielocaties maakt Sensus 
haar standaardproducten. Samen met 
klanten, professionele afnemers in de 
voedingsmiddelenindustrie, ontwikkelt Sensus 
nieuwe concepten en toepassingen met haar 
ingrediënten. Wilfert van Veldhoven, Manager 
Finance & Control bij Sensus: “Om te groeien en 
vlot te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, 
willen we de inkoop van ons basisproduct, 
de cichoreiwortel, zo soepel mogelijk laten 
verlopen. Daarom hebben we gekozen voor een 
administratief systeem dat optimaal gebruikmaakt 
van de standaard mogelijkheden die SAP ERP 
biedt. Daardoor hoeven we minder tijd en geld 
te investeren in het beheren, onderhouden en 
aanpassen van onze ERP-oplossing.”

Managementsamenvatting  

Bedrijfsdoelstellingen

Oplossing

Transformatie

Voordelen

Toekomstplannen
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“itelligence heeft veel ervaring in de food- en agrosector en kent de best 
practices in onze branche. Met dank aan itelligence kunnen wij ons nu 
veel beter voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen, ondersteund 
door een standaard ERP-oplossing die meegroeit met onze behoeften.”
Wilfert van Veldhoven, Manager Finance & Control, Sensus (Royal Cosun)
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‘Standaard inrichting om te profiteren van 
best practices’
Sensus wil alle bedrijfsprocessen integreren in 
één ERP systeem op basis van best practices in 
de agrobranche. Het bedrijf gebruikte altijd al SAP. 
Voor het agrodeel was binnen het systeem veel 
maatwerk gemaakt. Het beheer van dit maatwerk 
werd echter steeds complexer. Daarom koos 
het bedrijf voor Gold4Agro van itelligence, een 
agrospecifieke ERP-template met vooringerichte en 
gedocumenteerde processen, gecombineerd met 
uitgebreide documentatie en een eigen, bewezen 
succesvolle projectaanpak. Gold4Agro is gebaseerd 
op SAP standaarden. Daardoor kan het systeem in 
de toekomst probleemloos uitgebreid en aangepast 
worden. 

Wilfert van Veldhoven, Manager Finance & Control 
bij Sensus, onderdeel van Royal Cosun, legt uit 
waarom Sensus voor SAP implementatiepartner 
itelligence koos. “itelligence heeft veel ervaring in 
de agrosector en kent de best practices in onze 
branche. De grotere SAP implementatiepartners 
zijn niet zo gespecialiseerd in onze processen. 
itelligence zit bovenop ontwikkelingen in de 
agrosector en ontwikkelt op basis van standaard 
ERP branchespecifieke oplossingen die eenvoudig 
meegroeien met onze behoeften. Ze kunnen 
ons hierdoor helpen bij het voorbereiden op 

toekomstige ontwikkelingen in onze branche. Maar 
ook met het optimaal inrichten en verbeteren van 
de bestaande processen. Hierdoor kunnen we 
bijvoorbeeld nóg beter samenwerken met onze 
leveranciers.”
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Eenvoudig meegroeien 
met behoeften
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Alle relevante data overzichtelijk bij elkaar

Sensus wil steeds nauwer samenwerken met 
toeleveranciers, die tegelijkertijd afnemers zijn, 
door de productstroom (cichoreiwortel) vanaf 
het land efficiënter af te handelen en de relatie 
met de boeren te digitaliseren. Met Gold4Agro 
integreert het bedrijf alle processen in één 
oplossing: van contracteren, goederenontvangst, 
kwaliteitsbepaling, validatie en prijsbepaling tot 
self-billing en facturatie. Alle relevante data over 
veredeling, teelt, oogst, ontvangst en verrekening 
worden niet langer in verschillende systemen 
beheerd, maar bevinden zich nu in één enkel 
overzichtelijk systeem.

“Van Veldhoven: in de voedselsector zijn 
kwaliteitscontrole en ketenintegratie belangrijk. 
Met Gold4Agro en SAP ERP kunnen we naar 
eenvoudige gegevensuitwisseling. Zo begeleiden 
we onze leveranciers optimaal om de beste 
oogstresultaten te bereiken door onze data 
slim te koppelen aan data van boeren, zodat we 
elkaar kunnen helpen. Bijvoorbeeld om de beste 
zaaiperiode te bepalen. Of door te analyseren welk 
zaaigoed het beste is voor bepaalde grondtypen. 
Ook houden we bij wat er vorig seizoen groeide en 
welke, of hoeveel, gewasbeschermingsmiddelen 
het beste werken. Gold4Agro biedt bovendien 
de flexibiliteit om variabelen in ons systeem te 
integreren.”

Data uitwisselen  Flexibel groeien Standaard, maar wel 
variabelen mogelijk

GROOTSTE VOORDELEN   
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Gestandaardiseerd, maar wel met 
ruimte voor uitzonderingen  
“Van Veldhoven: “Gold4Agro heeft onze organisatie 
en bestaande administratieve processen 
verder gebracht dankzij standaardisering. Het 
maatwerksysteem dat we voorheen gebruikten, 
was moeilijk te doorgronden. itelligence is 
tegelijkertijd SAP kenner en specialist als het gaat 
om de Europese agromarkt, dus we profiteren nu 
van optimaal ingerichte processen, gebaseerd op 
internationale best practices in onze sector.”

“SAP biedt medewerkers herkenbare interfaces 
die standaardprocessen voor plant maintenance, 
inkoop en self-billing ondersteunen en we kunnen 
toch flexibel afwijkende situaties vastleggen. Als 
ervaren SAP partner kan itelligence ons uitstekend 
adviseren hoe dit te doen. Dankzij itelligence 
hebben we nu een systeem dat een stevige 
basis vormt voor verdere ontwikkeling van onze 
organisatie.”

“We kunnen dit systeem bovendien eenvoudig 
beheren en zijn niet afhankelijk van degenen die het 
maatwerk van ons vorige systeem hebben gemaakt. 
De herkenbare interfaces zorgen ervoor dat we 
eenvoudig en snel nieuwe medewerkers kunnen 
inwerken. We kunnen flexibel nieuwe functionaliteit 
toevoegen. Als we met leveranciers in nieuwe 
teeltgebieden samenwerken kunnen we eenvoudig 
gegevens toevoegen. Als er verrekeningen moeten 
plaatsvinden met leveranciers is dit ook allemaal 
mogelijk. Bovendien boeken we met Gold4Agro 
behoorlijk wat winst bij het inkoopproces. De 
tijdwinst in het proces - van inkoop en ontvangst 
van goederen tot en met facturatie - kan oplopen 
tot 25%.”
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Goede basis voor
verdere ontwikkeling
SAP en itelligence zijn pioniers die innovatie hoog in het 
vaandel dragen. Sensus plukt daar de vruchten van. Van 
Veldhoven: “Sensus bestaat nu 24 jaar en we willen blijven 
leren. De ontwikkelingen in de agrosector gaan snel. Met 
partners als itelligence en SAP kunnen wij die optimaal 
volgen.”

“Doordat voeding en voedselveiligheid belangrijke 
maatschappelijke aandachtsgebieden zijn, moeten we 
technologisch blijven innoveren. SAP en itelligence zijn in 
de agromarkt belangrijke spelers die de ontwikkelingen op 
technisch gebied kennen. Gold4Agro heeft onze organisatie 
en bestaande administratieve processen verder gebracht. 
itelligence is een pionier in de Europese agromarkt en wij 
profiteren daarvan”, stelt Van Veldhoven. 

Van Veldhoven is dan ook tevreden over de samenwerking 
met itelligence: “Wij kunnen SAP gebruiken om de kwaliteit 
van onze producten te verbeteren, net als onze positie 
in de keten. We hebben bovendien het beheer van SAP 
uitbesteed aan een betrouwbare en gespecialiseerde 
partner die ook onze business kent en volgt.”
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