
T  BART MANDERS     F  ROBERT STIENEZEN 

op
hoger level

Van Oers Groep

Sinds de verkoop van de groothandelsactiviteiten eind 2012 aan de Sligro Food Group focust 

de Van Oers Groep zich volledig op de uitbouw van de snack- en saladeproductie. 

Op de uitstekend geoutilleerde fabriek in Boxtel en op de productielocatie 

van het twee jaar terug ingelijfde De Kroon Salades in Oudenbosch produceert het 

familiebedrijf niet alleen snacks, maar ook salades, gekoelde sauzen en spreads. 

Tijdens de transformatie van groothandelsbedrijf met productie naar puur productiebedrijf 

koos Van Oers in 2014 bewust voor de standaard software van ReflexSystems uit Almere.   

Logistiek manager Nico Ippel geeft tekst en uitleg.  
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hoger level

De Van Oers Groep geniet al jarenlang bekendheid dankzij het gamma aan 
ovensnacks, dat in warmhoudkasten bij benzinestations in heel Nederland aan 
de man wordt gebracht. Met dit warmhoudconcept op basis van snacks die 
dusdanig zijn geproduceerd dat zij ook in deze kasten hun krokante korst be-
houden, is het Boxtelse familiebedrijf Nederlands marktleider in dit segment.

Brood- en toastsalades 
Anno 2015 produceert de Van Oers Groep echter niet alleen (diepvries)kroket-
ten, bitterballen, hamburgers, gehaktballen, gehaktstaven en bami- en nasi-
snacks voor tankstations, attractie- en vakantieparken en cafetaria’s. Zowel op 
de fabriek in Boxtel als op de productielocatie van het in 2013 ingelijfde De 
Kroon Salades in Oudenbosch produceert het bedrijf eveneens brood-, toast- 
en huzarensalades, gekoelde sauzen en spreads voor retail. In de Brabantse 
Keuken op de Boxtelse locatie worden in nauwe samenwerking met klanten 
nieuwe snack- en saladeproducten ontwikkeld die volledig aan hun wensen 
voldoen. Sinds afgelopen juni werkt de Van Oers Groep samen met De Vries 
Snacks uit Dordrecht.  
Vandaag de dag is de derde generatie Van Oers actief binnen het familiebedrijf. 
Zo maakt Wim van Oers deel uit van de driekoppige directie.  

Meer body 
Na tussen 2001 en maart 2014 de functie van Manager Planning & Logistiek      
te hebben vervuld bij PET-flessenleverancier PET Power BV in Etten-Leur, is 

Nico Ippel sinds april vorig jaar logistiek manager bij de Van Oers Groep.  
„Na een paar maanden heb ik als nieuwe logistiek manager het 

toen net in samenwerking met ReflexSystems uit Almere ge-
starte automatiseringstraject overgenomen van de toen-
malige projectmanager,” verduidelijkt Nico Ippel. „Mijn 
doel was om dit enigszins vertraagde traject meer body 
te geven en om qua automatisering een verandering 
door te maken van in feite ‘niets’ naar een focus op het 

standaard ERP-pakket van ReflexSystems. Voorheen was 
de Van Oers Groep puur op groothandelsactiviteiten gericht 

en werkten we op de hele productieplant met JDE-software 
en registratielijsten in Excel. Na de verkoop van onze groothan-

delsactiviteiten in november 2012 aan de Sligro Food Group zijn we 
echter een andere weg in geslagen en is de omslag gemaakt van een 

groothandelsbedrijf met productie naar een puur productiebedrijf.”

Standaard software
In juni 2014 is in het kader van het in nauwe samenwerking met ReflexSystems 
uit te voeren automatiseringstraject een projectteam samengesteld, dat naast 
Nico Ippel bestond uit vijf andere collega’s bij Van Oers. 
„Naast hun eigen vaste werkzaamheden hebben deze collega’s veel tijd en 
energie gestoken in dit traject en zich, op basis van de uitleg van Edwin de 
Zwart, consultant van ReflexSystems, verdiept in de Re-
flex 3000-software. Uitgangspunt was dat de nieuwe 
productieorganisatie geënt moest worden op de mo-
gelijkheden van dit standaard softwarepakket. De 
implementatie hiervan vereiste een ‘cultuurom-
slag’. Onze medewerkers waren niet gewend om 
met een automatiseringssysteem te werken en 
om zich aan de hiervoor vereiste procedures, 
processen en productiestappen te houden.”    

Sluitende traceability 
Tussen juni en september 2014 heeft de stapsge-
wijze implementatie plaatsgevonden van de Reflex 
3000-sofware en de bijbehorende Flex 3000-hard-
ware van ReflexSystems. Na een aanvankelijke 
focus op het automatiseren van de productie-
aansturing is de volledige Boxtelse productielocatie 
geautomatiseerd. Of het nou gaat om de registratie 
van binnenkomende salade- of vleesgrondstof-
fen, van specifieke productiecharges of van de 
voor transport gereedstaande snacks en salades in 
uiteenlopende verpakkingen.
„De traceability van grondstoffen en eindproducten 
is nu van A tot Z gegarandeerd,” benadrukt Ippel. 
„Deze sluitende traceability is bijvoorbeeld belang-
rijk met het oog op onze saladeleveringen aan 
retailers als Albert Heijn, Jumbo en Lidl. De Reflex 
3000-software en de bijbehorende Flex 3000-hard-
ware zorgen nu voor een efficiënte productieplan-
ning en een goede controle op alle productiestap-
pen. Zo kunnen we in ons productiebedrijf steeds 
nauwkeuriger en efficiënter werken en verdwijnen 
vertroebelingen in onze processen. De automatise-
ring steunt natuurlijk op een breed draagvlak onder 
alle medewerkers en gelukkig is dit, mede dankzij 
de inbreng van het projectteam, het geval. Enkele 
weken terug is de Reflex 3000-software ‘live’ ge-
gaan op de productielocatie in Oudenbosch. De door 
consultant Edwin de Zwart verstrekte uitleg over 
dit softwarepakket is door ons eigen projectteam 
dusdanig goed opgeslagen en gedocumenteerd, dat 
het de implementatie hiervan zelf heeft opgepakt.”   

Verdere verbeteringen 
Nu de Van Oers Groep dankzij de standaard soft- en 
hardware van Reflexsystems een stabiele productie-
structuur heeft neergezet in Boxtel en Oudenbosch, 
gaat het Brabantse familiebedrijf volgens Ippel 
bekijken welke voordelen hieruit nog meer kunnen 
worden gehaald. 
„In deze tweede fase willen we onder andere 
gestalte geven aan ideeën die binnen het bedrijf 
leven voor verdere productieverbeteringen binnen 
de mogelijkheden van de standaard software. De uit 
Reflex 3000 voortkomende gegevens brengen ons 
hierbij als producent naar een hoger level.”   
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