
Vecozuivel is een zuivelbedrijf; een top-4-speler op de 
Nederlandse verse melkmarkt. De productie is gebaseerd 
op dagelijkse aanlevering van zuivel, 7 dagen in de 
week. De biologische zuivel komt rechtstreeks van de 
biologische boerderij en wordt binnen 24 uur verwerkt 
tot de lekkerste zuivelproducten. De productie staat 
onder strenge controle en voldoet aan de kwaliteitseisen 
van het productschap zuivel. Vecozuivel is een 
slagvaardig bedrijf dat verder kijkt en graag haar nek 
uitsteekt als het gaat om innovaties.

OUDE SITUATIE
Vecozuivel werkte al met Exact 
voor Dos voor de financiële 
administratie. Veranderende 
zuivelwetgeving en wensen 
van klanten ten aanzien van 
automatisering van leveranciers 
noodzaakte Vecozuivel de 
systemen up-to-date te hebben. 
Daarnaast wilde Vecozuivel 
meer inzicht krijgen in 
managementinformatie.

DE OPLOSSING
De overstap naar Exact Globe 
in combinatie met een tweetal 
add-on’s bleek de oplossing. 
Bestellingen en facturering gaan 
digitaal. Voorraadbeheer is volledig 
geïntegreerd in de systemen. Alle 
informatie en processen zijn aan 
elkaar gekoppeld en daardoor klopt 
het altijd.

DE VOORDELEN
 - Goede managementinformatie
 - Bestellen, order klaarzetten 

en factureren gaat volledig 
automatisch

 - Goede controle op processen, 
minder fouten

 - Efficiënt
 - Alles volgens zuivelwetgeving en 

wensen van Vecozuivel-klanten 

Customer Success Story

‘Dankzij Exact zijn geldstromen  
goed te managen’



Het boerenbedrijf van de familie Rouwendaal, destijds gevestigd op het Vicariënerf 
in Leusden, voorzag de omgeving van melk- en melkproducten. De producten werden 
toen nog voornamelijk geproduceerd door melkfabrieken, die de melk ophaalden bij 
de familie Rouwendaal. Vanaf 1994 spitsten ze zich ook toe op de productie van kaas 
en melk, omdat ze constateerden dat hier een markt voor was. Er werden machines 
aangeschaft om melk in huis te kunnen verwerken. De kaasproductie werd al vrij 
snel stilgelegd, maar de melkproductie is inmiddels uitgebouwd tot 30 miljoen liter 
biologische melk en 50 miljoen liter gangbare melk op jaarbasis. Ook aanverwante 
producten zoals yoghurt en karnemelk worden bij Vecozuivel geproduceerd. Het 
bedrijf is sinds 2009 gevestigd in Zeewolde, waar de moderne fabriek de enorme 
productieaantallen mogelijk maakt. Vecozuivel levert haar producten aan de 
supermarktketens en een aantal groothandels.

Nico de Groot, controller bij Vecozuivel, vertelt 
dat het bedrijf al jaren met Exact werkt: ‘We 
komen nog uit het Exact voor Dos-tijdperk, 
en sinds 2007 hebben we Exact Globe 
geïmplementeerd. Ik ben in 2005 begonnen 
en deed in de beginjaren alles wat met Exact 
te maken had, tegenwoordig beperk ik mij tot 
de financiële zaken. Het pakket wordt bij ons 
namelijk intensief gebruikt.’

Combinatie met digitale postbus EDI ideaal
De grootste klanten van Vecozuivel zijn de 
supermarktketens, die veel eisen stellen aan 
hun leveranciers, bijvoorbeeld hoe de orders 
geplaatst kunnen worden. Dat heeft gevolgen 
voor de inrichting van de systemen. ‘De 
supermarkten verplichten ons om met de 
digitale postbus EDI te werken. Maar gelukkig 
is het een hele prettige manier van werken,’ 
verklaart De Groot. De ketens plaatsen 
elke dag hun orders via EDI. Vanuit deze 
digitale postbus worden de orders door Exact 
automatisch ingelezen als order en als zodanig 
verwerkt. Er rolt een orderpicklijst uit het 
systeem, deze komt bij de koelcel terecht die 
de bestelling kan klaarzetten. Is de order klaar, 

dan wordt er een vrachtbrief geprint met de 
daarbij behorende batchcode, dit is handig voor 
de traceability van het product. Via EDI wordt 
er ook een digitale vrachtbrief teruggestuurd 
naar de betreffende supermarkt. Dezelfde of 
volgende dag wordt de orders geleverd bij het 
distributiecentrum.
‘Ook de facturatie loopt via EDI. Van elke 
klant weten we op welke dagen ze de facturen 
verwerken. Dus factureren we op die dagen. 
Ik weet door deze manier van factureren altijd 
precies wanneer bedragen op mijn rekening 
staan. Hierdoor kan ik de geldstromen goed 
managen,’ lacht De Groot. ‘Heel prettig 
wanneer het om grote bedragen gaat, zoals bij 
ons het geval is.’

Dankzij stuklijstmodule goed overzicht 
voorraden
Voor het coachen van de voorraden gebruikt 
Vecozuivel de stuklijstmodule. De lijsten 
met gereed product worden in Exact Globe 
ingevoerd als geproduceerde Vecozuivel-order. 
Automatisch boekt het systeem dan alles af wat 
er qua voorraad verbruikt is, inclusief de dozen, 
doppen, pakken, omdozen, melk, room et 

‘Dankzij Exact Globe weten we precies hoeveel we 
van welk ingrediënt nog op voorraad hebben'

Nico de Groot, controller bij Vecozuivel
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cetera. Als er bijvoorbeeld vla is geproduceerd, 
boekt Exact Globe acht ingrediënten af. De 
Groot: ‘Ik noem dat exploderen, omdat 
de handelseenheid dan door Exact Globe 
wordt opgedeeld in allerlei onderdeeltjes en 
ingrediënten. Zo weten we altijd precies hoeveel 
we van welk artikel nog op voorraad hebben.’
Omdat Vecozuivel dagverse producten maakt, 
werkt het bedrijf voor de THT-codering op de 
verpakkingen met de serie-batch module. Alle 
geproduceerde aantallen die klaar voor verkoop 
zijn, worden opgeboekt in het voorraadsysteem 
en krijgen een batchcode, de uiterste 
verkoopdatum. Er wordt precies geregistreerd 
welke aantallen met een bepaalde THT-datum 
naar welke afnemer gaan. Het restant moet 
binnen twee dagen een andere bestemming 
krijgen, daarna mag het niet meer verkocht 
worden. ‘Als er 1000 liter halfvolle biologische 
melk is geproduceerd met een bepaalde 

batchcode en er is 800 liter van geleverd bij 
Albert Heijn, dan geeft het systeem zelf een 
seintje dat er met 200 liter binnen zoveel uur 
iets moet gebeuren,’ licht De Groot toe.

Na implementatie enorme tijdbesparing
De Groot geeft aan dat met name bij de 
implementatie van Exact Globe een enorme 
tijdbesparing is gerealiseerd. ‘Elke zaterdag 
kwam iemand hier de administratie en BTW-
aangifte doen, dat gaat sinds Exact Globe met 
1 druk op de knop en altijd foutloos. Verder 
kun je bij ons niet echt praten van tijd- of 
kostenbesparing,’ zegt de Groot, ‘want wij 
moeten vanwege wetgeving en doordat onze 
klanten dat van ons eisen, steeds meer zaken 
automatiseren. Anders mogen wij gewoon niet 
leveren. Maar dat neemt niet weg dat wij wel 
blij zijn met de automatiseringsoplossingen.’

Feiten
Naam organisatie : Vecozuivel

Organisatievorm : BV

Aantal medewerkers : 60

Aantal Exact-gebruikers : 4

Actieve Exact-productlijnen : Exact Globe

Actieve Add-on’s : EDI en SSCC

Branche organisatie : Zuivel

Focusgebieden : Financieel, Salaris en 

binnenkort IFR

Inmplementatiepartner : 

Implementatietijd : enkele weken

Vestigingen : 1, Zeewolde

Website : www.vecozuivel.nl


