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WIJ MAKEN MENSEN SUCCESVOL 

IN DE DIGITALE TRANSFORMATIE

Implementatie Data Hub



DIGITALISERING VAN DE 

HORTICULTUUR

Als wereldwijde speler in 

zaadveredeling en uitgangsmateriaal 

voor professionele kwekers 

produceren we meer dan 1 miljard 

planten uit zaad, stek en 

weefselkweek.

De technische ontwikkelingen binnen 

de horticultuur gaan zeer snel. Veel 

processen zijn gemechaniseerd door 

de introductie van robots en slimme 

technologieën, maar nog niet ver 

genoeg gedigitaliseerd.  Hoe gaan 

we onze data optimaal inzetten om 

de productie- en verkoopprocessen 

beter te maken en hoe krijgen wij 

onze medewerkers mee?

Hoe pakken we dat aan?

Samen met Fortezza.

Alexander van der Bijl, CFO Florensis

“Met de data architectuur en inzet van Fortezza zijn we 

verzekerd van accurate data . Nu zijn we structureel bezig 

met verbeteren, in plaats van ad hoc issues aan te pakken.”



25.000
Unieke producten direct 

leverbaar uit voorraad.

WAT IS ONZE UITDAGING?

In 2025 wil Florensis de 

meest betrouwbare, 

innovatieve en duurzame 

veredelaar en 

vermeerderaar zijn. Deze 

visie realiseren wij door ons 

te richten op onze mensen, 

service, innovatie, 

betrouwbaarheid en 

duurzaamheid.

De capaciteit van ons IT team was ontoereikend om de backlog

onder controle te krijgen. Ook was ons data warehouse door de 

jaren heen organisch gegroeid, maar niet meer onderhoudbaar en 

flexibel om verder op door te bouwen.

Door de inzet van een senior 

business intelligence specialist van 

Fortezza hebben we de eerste 

periode gefocust aan het 

meewerken aan onze backlog.  

In dezelfde periode heeft 

Fortezza bij het ontsluiten van 

een nieuwe bron de gelegenheid 

genomen om de blauwdruk van 

een nieuw data warehouse 

architectuur neer te zetten 

waarop bestaande Excel 

rapportages en interne 

tools konden inhaken.

De waarde van deze nieuwe 

aanpak kon worden aangetoond 

doordat de oude tools niet 

accuraat bleken te zijn. Hieruit is 

het vertrouwen ontstaan om de 

oude (excel) oplossingen los te 

laten en vanuit de 

bedrijfsprocessen te gaan 

denken.

Fortezza heeft onze 

bedrijfsprocessen in kaart gebracht 

en vervolgens de data uit alle 

primaire systemen ontsloten naar 

het nieuwe data warehouse.  Deze 

stap zorgde ervoor dat we echt 

anders na zijn gaan denken over 

data. Data gedreven in plaats van 

scenario gebaseerd data ophalen.

Fortezza heeft ook geholpen met 

het bepalen van een profiel voor 

een interne data specialist en heeft 

een review uitgevoerd op de 

uiteindelijke vacaturetekst. 

Met de invulling van de vacature, is 

het team gezamenlijk verder 

gegaan om kennis en ervaring te 

delen en verder te ontwikkelen. 

Nu werkt het team integraal aan de 

backlog en hebben we de juiste 

balans gevonden tussen interne en 

externe specialisten.

Waar klanten op rekenen 

wanneer zij bestellen.

98.5%
uitleveringsgraad 



STRATEGISCHE VOORDELEN

Data is voor Florensis van 

levensbelang. Het is letterlijk 

onmogelijk om zonder data op 

onze schaal, richting te geven 

aan de complexiteit van onze 

internationale organisatie.

Veel van onze kennis en ervaring 

zit bij onze medewerkers in het 

hoofd. Door jarenlang te werken 

met onze producten weten zij 

precies wat er verbeterd moet 

worden om productie en 

logistiek op elkaar af te 

stemmen.

Maar wat gebeurt er als deze 

mensen onze organisatie 

verlaten, door pensionering, 

automatisering of andere 

werkgevers? Daarom hebben we 

gekozen om data centraal te 

stellen binnen onze werkwijze.

Met het data warehouse 2.0 hebben we het fundament 

gelegd voor de borging van al onze data ten behoeve 

van rapportages, eigen ontwikkelde tools en distributie 

van masterdata.

Tijdens de migratie naar dit nieuwe platform, waarbij we 

ook een upgrade van SQL technologie hebben 

doorgevoerd, heeft Fortezza zij aan zij gestaan om de 

issues en bugs uit de code en architectuur te halen. Ook 

toen de initiële opdrachtnemer geen inzicht meer had 

waarom de migratie spaak liep, heeft Fortezza controle 

over het project genomen en succesvol afgerond.

Onze samenwerking hebben we daarom verder verstevigd 

zodat we maximale inzet van meerdere BI specialisten 

samen met Fortezza georganiseerd hebben, zonder 

additioneel budget te activeren. Hierdoor hebben we meer 

development uren per week tot onze beschikking en kunnen 

we nog meer aandacht aan onze klanten en 

opdrachtgevers geven.

Fortezza is een integraal onderdeel van ons IT team 

geworden en we werken gezamenlijk aan de doelstelling 

om meer data in onze bedrijfsvoering te borgen.

Met de komst van nieuwe technieken zoals PowerBI, 

Machine Learning en IoT zijn we verzekerd van de juiste 

partner op het gebied van IT en digitale transformatie.

Jeroen van Zomeren

IT Manager

Meer lezen over onze klanten of digitale transformatie? Kijk dan op www.fortezza-ict.nl


