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Eenvoudig meer controle

Nieuws
Dashboard
automatisch
in je e-mail
Uw GroenVision dashboard;
de hartbewaking van uw bedrijf.
Met een op uw wensen aangepast
dashboard heeft u altijd een up-to-date
inzicht in de performance van uw totale
bedrijf of een specifiek deelgebied
daarvan, zoals een of meerdere projecten.
U kunt vanaf nu in GroenVision instellen
dat u uw dashboards automatisch
wekelijks in uw mail ontvangt. Zo hoeft
u nooit meer een week inzicht te missen.

Welkom

Onderweg veilig
uren boeken
De tijd van het handmatig invoeren van
werkbriefjes is voorbij. Uw medewerkers
kunnen met een smartphone of tablet op
iedere gewenste plek en tijd hun gewerkte
uren inboeken in GroenVision. Zij krijgen
hiervoor toegang tot hun eigen omgeving
in GroenVision, ook wel medewerkerportal
genoemd. In deze gepersonaliseerde omgeving
kunnen ze uren boeken en bekijken. Daarnaast
kunnen ze op termijn bijvoorbeeld ook hun
vrije dagen, openstaande actiepunten, werkbonnen en verslagen inzien. Dit bespaart tijd,
voorkomt onnodige invoerfouten en geeft u en uw medewerkers sneller en beter inzicht.

Snelkoppelingen:
Razendsnelle
verwerking
eenvoudig door GroenVision navigeren? Met één druk op de knop uw meest gebruikte
inkoopfacturen Snel,
overzichten inzien, bewerken en beheren? Zoals een overzicht van de lopende projecten of

gemak dient de mens

verkooporders en een lijst met alle nog openstaande in- en verkoopfacturen? Dat kan vanaf nu
in GroenVision met snelkoppelingen. Snelkoppelingen zijn per functie en/of medewerker snel en
eenvoudig in te stellen. Een uitvoerder gebruikt immers andere functionaliteiten in GroenVision
dan een financieel medewerker.

Inhoud
Nooit meer papieren of digitale
inkoopfacturen handmatig inboeken?
Voor gebruikers van GroenVision wordt
dit nu werkelijkheid. INFOGROEN
heeft samen met verschillende
partners van scansoftware maximale
informatieherkenning geïntegreerd
binnen GroenVision. Het werkt eenvoudig.
U scant de factuur en deze wordt
automatisch omgezet naar boekingen in
uw GroenVision administratie. Ook het
digitaal accorderen van de inkoopfacturen
behoort tot de mogelijkheden.
Dit bespaart u tijd, voorkomt onnodige
invoerfouten en geeft u sneller inzicht
in de kosten per project.
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Met het oog
op de toekomst
Met het oog op de toekomst. Dat is het meest gebruikte argument
waarom gebruikers voor GroenVision kiezen. Ik ben er dan ook
trots op dat er inmiddels ruim 160 bedrijven met onze software
werken. Bedrijven die nieuw met GroenVision zijn gestart en
bedrijven die gekozen hebben voor de upgrade naar GroenVision.

Na implementatie zijn gebruikers positief. ‘GroenVision is de drager van
procesverbeteringen die we in ons bedrijf hebben doorgevoerd’, ‘Alles in één
softwarepakket, van order tot facturatie’, ‘Ik kan nu altijd en overal via iPad of
tablet inloggen’, ‘Blij met de nieuwe techniek en gebruikersvriendelijkheid’ zijn
zomaar wat opmerkingen die ik tijdens mijn klantenbezoeken te horen krijg.
Die positieve gebruikersberichten geven mij energie. Maar doen me ook beseffen
dat wij de mooie uitdaging en verantwoordelijkheid hebben om GroenVision goed
te onderhouden en door te blijven ontwikkelen. Met het oog op uw toekomst.
U kunt erop rekenen dat we die verantwoordelijkheid heel serieus nemen.
En dagelijks bezig zijn om uw algemene en bedrijfsspecifieke wensen te vertalen
naar nieuwe functionaliteiten. Samen met een team enthousiaste medewerkers
met een groen hart en kennis van ICT-zaken.
In deze editie van GroenLicht berichten wij over de resultaten van onze inzet;
over de nieuw geïntroduceerde functionaliteiten en datgene dat nog in de
pijplijn zit. Daarnaast laten we met veel plezier vertegenwoordigers van zes
groenbedrijven aan het woord. Over hun passie voor groen, hun marktvisie
en de keuze die ze als bedrijf daarin maken. Met het oog op hun toekomst.

Ik wens u veel groen leesplezier!
John Willemsen
directeur INFOGROEN Software BV

Zes bedrijven aan
het woord over hun
passie voor groen.
Groenlicht januari 2014
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Aanvullend assortiment
Teelttechnisch gezien bestaat Van Poecke & Zoon (Van Poecke)
feitelijk uit twee verschillende bedrijven met ieder hun eigen
teeltmethode. Van Poecke teelt rozenplanten en taxus in de volle
grond (38 hectare) en coniferen en sierheesters op pot, oftewel
in containerteelt (6,5 hectare). Koen van Poecke vertelt: ‘Het
zijn allemaal tweejarigen teelten. Gedurende de groeiperioden
verrichten we in de vollegronds- en containerteelt diverse
handelingen, die inderdaad nogal van elkaar verschillen. Bij de
rozenplanten gaat het, behoudens het planten en oogsten, om
relatief veel handmatige werkzaamheden, zoals het oculeren
van de planten. De coniferen worden semimachinaal opgepot
en geoogst.’ Toch passen de teelten volgens Koen in de praktijk
goed bij elkaar. ‘De arbeidspiek en het oogstmoment van de
teelten vallen niet samen. Dat betekent voor ons dat we het
werkaanbod goed over het jaar kunnen spreiden.’

Koen van Poecke

In GroenVision staat
onze ganse voorraad
Verschillende afzetkanalen

GroenVision is het hart van
onze verkooporganisatie

Naast een spreiding in werkaanbod brengt de keuze voor dit
productassortiment ook een spreiding in afzet met zich mee.
‘Onze rozenplanten telen we voor een deel op contract en voor
vaste klanten waarmee we vooraf prijsafspraken maken.
Dat zijn potrozenkwekers die onze planten als uitgangsmateriaal
gebruiken en verkooporganisaties die onze rozen op pot zetten
en aan tuinliefhebbers in heel Europa verkopen via internet
of winkelketens. Er vertrekken zo jaarlijks zo’n 650.000 rozen
van onze dam.’ De potconiferen, taxussen en sierheesters
van Van Poecke vinden daarentegen hun weg naar Europese
tuincentra via voornamelijk plantenexporteurs. ‘In die markt
wordt steeds minder vooraf gereserveerd en dus steeds meer op
dag- en weekbasis ingekocht. We moeten snel kunnen reageren
op de klantaanvragen. Het is daarom heel belangrijk dat we een
goed inzicht hebben in onze verkoopbare voorraad.’

Glasheldere taakverdeling
Zoals de bedrijfsnaam al doet vermoeden is
Van Poecke & Zoon een familiebedrijf pur sang.
Op ruim 44 hectare grond in het Belgische Wetteren,
nabij Gent, telen vader en drie zonen Van Poecke

Een breed assortiment producten, verschillende teeltmethodes,
een diversiteit aan klanten, orders en prijs- en contractafspraken.
De vraag is hoe vier familieleden in één bedrijf dat gezamenlijk
organiseren. Koen lacht: ‘De beste manier om dat te laten
werken, is een perfecte taakverdeling. Mijn broer Bart houdt zich
voornamelijk bezig met de vollegrondsteelt, mijn broer Stijn met
de containerteelt en ik ben verantwoordelijk voor het bureau en
de verkoop. En mijn vader? Die springt in waar nodig en kijkt op
afstand of alles goed verloopt.’

hoofdzakelijk rozenplanten en coniferen.
De basis onder hun bedrijfsvoering is een uitgekiend
assortiment en een glasheldere taakverdeling.

Toen duidelijk werd dat alle drie zijn zoons interesse hadden
om in het bedrijf te stappen, breidde vader Van Poecke in
de jaren negentig de productie uit. Uit die tijd stamt ook de
taakverdeling tussen de broers. ‘Uiteraard sprongen wij toen we

nog studeerden regelmatig bij. En ieder van ons pakte op wat
hij van nature het leukste vond. Omdat mijn vader niet zot was
op computers, zat ik als schooljongen al in mijn vrije uren op
kantoor te administreren. Eigenlijk is de taakverdeling ontstaan
zonder dat we er ooit over gesproken hebben.’

GroenVision hart verkooporganisatie
Als verantwoordelijke voor de verkoop en administratie kan
Koen inmiddels allang niet meer zonder een computer en
bijbehorende bedrijfssoftware. ‘Wij zijn al dertien jaar klant
van INFOGROEN. Vorig jaar zijn we van Foxpro overgestapt
op GroenVision. GroenVision is voor mij het hart van onze
verkooporganisatie. Onze ganse voorraad producten staat erin,
inclusief foto’s, plantmaat en locatienummer. En inclusief de
status; te koop, verkocht, afgeleverd of gefactureerd. Hierdoor
heb ik een goed en altijd up-to-date inzicht in mijn verkoopbare
voorraad.’
Naast het beheren van de voorraad, maakt Koen vanuit
GroenVision offertes, verkoopbevestigingen, afroeporders
inclusief etiketten voor het samenstellen van de uit te leveren
orders en facturen. ‘In principe hoef ik dus de productgegevens
maar één keer in te voeren. Daarna kan ik er in alle fases van het
verkoopproces verder mee werken. Dat vind ik heel makkelijk.’
Volgens Koen heeft hij met GroenVision het beste uit twee
werelden aangekocht. Een softwarepakket dat speciaal voor de
groenbranche geschreven is en tegelijkertijd mogelijkheden
biedt tot maatwerk en doorontwikkeling. ‘Ik wil in GroenVision
bijvoorbeeld kunnen werken met inclusief prijzen. Mijn klanten
vragen daar steeds vaker naar. Als ik aan INFOGROEN een
dergelijke vraag stel, wordt er altijd naar een oplossing gezocht.
‘Nee, dat kan niet’, heb ik echt nog nooit van ze gehoord.
Dat overtuigt mij ervan dat ik met GroenVision mee kan gaan
met de tijd.’

Naam
Koen van Poecke
Functie
mede-eigenaar Van Poecke & Zoon
Plaats
Wetteren (België)
Omvang	4 eigenaren, 3 vaste medewerkers,
2 seizoensarbeiders en 40 flexmedewerkers
in piekperiode
Programma GroenVision Office Kwekerij
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Sociale werkvoorzieningbedrijf

Wij zijn een
‘mensontwikkelbedrijf’
IBOR is de groendivisie van de Tomingroep, een
sociaal werkvoorzieningbedrijf in Hilversum
dat werkgelegenheid biedt aan mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. De divisie IBOR

GroenVision Enterprise
is een uitkomst voor
een bedrijfsvoering met
meerdere bedrijven

biedt een breed dienstenpakket aan gemeenten,
bedrijven en particulieren. Van tuinaanleg en
plantsoenonderhoud tot gladheidbestrijding.
Het leveren van een marktconforme kwaliteit en het
opleiden en begeleiden van de mensen staan daarin

evenementen. Onze gemeentelijke opdrachten verkrijgen we
voornamelijk uit aanbestedingstrajecten. We worden – net als
alle andere marktpartijen – beoordeeld op een marktconforme
prijs, output en geleverde kwaliteit.’ Naast gemeenten heeft
IBOR nog zo’n tweehonderd zakelijke en particuliere klanten.
‘We werken bijvoorbeeld voor de EO, bedrijventerreinen en
VVE’s. Sinds kort onderhouden we voor Natuurmonumenten
een aantal grote landgoederen.’

We hebben inzicht
in de urenbesteding
per activiteit

voorop. Hoofd bedrijfsbureau Erik van de Beld vertelt.

Achttien keer retourtje Barcelona
Meer dan een gemiddeld SW-bedrijf
Ongeveer 50% van de 350 werknemers van de divisie IBOR
zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar liggen
veel verschillende redenen aan ten grondslag. Erik: ‘We hebben
collega’s met een lichamelijke of verstandelijke beperking, maar
er werken hier bijvoorbeeld ook ex-gedetineerden en mensen
die langdurig werkeloos zijn geweest.’ Het doel is om mensen
op te leiden, te begeleiden en door te laten stromen naar de
reguliere arbeidsmarkt. De divisie IBOR hanteert verschillende
methoden om dat doel te bereiken. Zo krijgen alle medewerkers
een praktijkgerichte basisopleiding en beschikt het bedrijf over
een eigen leerwerkcentrum.
Erik: ‘Wij zijn een echt ‘mensontwikkelbedrijf’ en stimuleren
medewerkers om het beste uit zichzelf te halen. Schoffelen is
niet het enige werk dat ze bij ons kunnen doen. In dat opzicht is
Tomingroep meer dan een gemiddeld SW-bedrijf. Het gebeurt
regelmatig dat collega’s hier werkervaring opdoen en vervolgens
doorstromen naar een baan buiten ons bedrijf.’

Volwaardige partner
De divisie IBOR kan zijn medewerkers groeiperspectief bieden
omdat het bedrijf zich in de markt als een volwaardig en
kwalitatief goede groenvoorziener profileert en een breed
dienstenpakket aanbiedt aan een zeer brede klantengroep.
‘Wij werken samen met elf gemeenten in de regio. Daarvoor
verzorgen we het integraal beheer van de openbare ruimte.
Groen en grijs. We onderhouden plantsoenen, sportvelden
en wegen en plaatsen bijvoorbeeld omleidingborden bij
6
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‘Zeven jaar geleden zijn we begonnen met een winterdienst die
de gladheidbestrijding voor een aantal gemeenten verzorgt.
Inmiddels hebben we achttien strooiwagens en werken we samen
met een aantal onderaannemers.’ De winterdienst is voor de
divisie IBOR een goede manier om het werkaanbod in de winter
op peil te houden. ‘Vorig jaar hebben we alleen al in Hilversum het
equivalent van achttien keer een retourtje Barcelona gestrooid.
Dat levert ook weer extra werkgelegenheid op.’
De divisie IBOR bestaat uit twee aparte bedrijven. ‘In 2006
hebben we de buitendienst voor het beheer van de openbare
ruimte in Hilversum van de gemeente overgenomen. Die
werkzaamheden en betrokken medewerkers vallen onder ons
bedrijf Stads Beheer Service. Alle overige werkzaamheden
voeren we uit onder de naam Tomin Groenvoorziening.’ Beide
bedrijven worden aangestuurd door één kernteam waarvan
Erik ook deel uitmaakt. ‘We zijn een efficiënt bedrijf met korte
lijnen en kunnen daarom snel inspelen op in- en externe
ontwikkelingen.’

Inzicht tot in 3e dimensie
‘Om dat te kunnen, moeten we inzicht hebben in onze
bedrijfsgegevens. Sinds we met GroenVision Enterprise van
INFOGROEN werken, hebben we dat inzicht tot in de 3e dimensie.
We kunnen bijvoorbeeld tot op activiteitenniveau zien hoeveel
uren er ingezet zijn.’ Voor de overstap naar GroenVision
werkte IBOR ruim twintig jaar met Foxpro, de voorganger van
GroenVision. ‘Wat toen al opviel, en nooit veranderd is, is dat
INFOGROEN snel en adequaat reageert op verzoeken van
klanten. Meestal zien we onze wensen in de update van het
programma terug.’
Op basis van die goede samenwerking, durfde Tomingroep
het met de divisie IBOR aan om als een van de eerste SWbedrijven over te stappen op GroenVision. ‘We wisten dat het

Naam
Functie
Plaats
Omvang
Programma

Erik van Beld
Hoofd bedrijfsbureau
Hilversum
350 medewerkers
GroenVision Enterprise

programma nog verbeterd kon worden, maar zagen daarin ook
kansen om invloed uit te oefenen op de uiteindelijke inrichting
ervan.’ Inmiddels is GroenVision niet meer weg te denken uit
de organisatie. ‘GroenVision is het centrale informatiesysteem
voor zowel het management als de projectleiders en
uitvoerders. Per project en per klant is alle relevante informatie
in GroenVision terug te vinden. Van kosten en ureninzet tot en
met getekende opdrachten en bijvoorbeeld milieuplannen.’
Voor een bedrijfsvoering met meerdere bedrijven vindt Erik
GroenVision Enterprise een uitkomst. ‘Beide bedrijven hebben
hun eigen dataomgeving. Het switchen tussen die twee is heel
makkelijk en we kunnen per functie eenvoudig instellen tot
welke informatie iemand toegang heeft. Ook daarom zijn we
heel blij met GroenVision.’
Groenlicht januari 2014
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WAT is Enterprise?

1 DATABASE

Working Apart Together

Welke bestanden delen en welke niet?

Bedrijf 1

Bedrijf 2

Bedrijf 3

Relaties
Projecten delen?
Planning delen?
Financieel

Financieel

Financieel

Overkoepelend werken aan verschillende bedrijven. In een op maat ingerichte automatiseringsomgeving,
die naadloos aansluit op uw bedrijfsstructuur en -processen.
De inrichting bepaalt u zelf door aan te geven welke informatie en functionaliteiten over de verschillende
bedrijven gedeeld moeten worden en welke niet. Vragen die bij de inrichting een rol spelen zijn onder
andere: Hoe ziet uw BV structuur eruit? Hoeveel en welke medewerkers worden binnen meerdere bedrijven
ingezet? Hoeveel (commerciële) kruisbestuiving is er tussen de verschillende bedrijven?

	Eigen Vision dataomgeving per bedrijfsonderdeel
of gedeelde functionaliteiten
	Eenvoudige autorisatie per functie/functionaliteit
	Eenvoudig doorboeken van gezamenlijke inkoopfacturen
over de bedrijven heen en automatische bijwerking
rekening-courant verhoudingen
	Managementinformatie per bedrijfsonderdeel
en getotaliseerd per groep
8
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Overkoepelend werken
aan de verschillende bedrijven

Resultaat per bedrijf
en getotaliseerd!
Groenlicht januari 2014
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Han Farwick

Ik wil onze
klanten
verrassen

Familiebedrijf
Op de dag dat Han Farwick het familiebedrijf overnam, ging
zijn vader direct met pensioen. Een bedrijfsovername die goed
past in de traditie van het bedrijf. Han’s overgrootvader startte
in 1898 als tuinman van de textielbaronnen. De planten die hij
daarvoor nodig had, kweekte hij zelf. Zijn zoon, Han’s opa, ging
verder met de plantenkwekerij en schoof het hovenierswerk
naar de achtergrond. Han’s vader op zijn beurt stopte direct
met de kwekerij en koos voor het ontwerpen, aanleggen en
onderhouden van tuinen bij bedrijven en particulieren. Han:
‘Iedere generatie had zo zijn eigen opvattingen. En nam én kreeg
de ruimte om dat in de praktijk te brengen. Zowel mijn vader
als ik zijn nog steeds blij dat hij direct stopte toen ik in beeld
kwam. We hebben elkaar nooit in de weg gezeten. En ik kreeg
de mogelijkheid om blanco naar de bedrijfssituatie te kijken.’

Efficiencyslagen met GroenVision
Han, die eerst tien jaar carrière maakte bij Binder Groenprojecten
in Rotterdam, besloot na zijn inwerkperiode de marktlijn van zijn
vader te blijven volgen. Maar dan wel op een moderne en meer
zakelijke leest geschoeid. ‘Ik vind het belangrijk om te sturen op
cijfers en feiten. Dat was in ons bedrijf niet gebruikelijk. Er werd
hard gewerkt en besluiten werden op gevoel genomen.’ Om
op cijfers te kunnen sturen, is inzicht nodig in onder andere de
werkprocessen, voor- en nacalculaties en de verdeling van taken
activiteiten. ‘Dat ontbrak hier volledig. Er waren bijvoorbeeld
meerdere mensen bezig met calculeren en het aansturen van de
uitvoering. Ik heb daarom eerst een efficiencyslag gemaakt in
onze organisatie. INFOGROEN en GroenVision hebben daar een
belangrijke rol in gespeeld.’

Wedstrijdje project rendabel maken
Met de keuze voor de upgrade naar GroenVision, koos Han
indirect ook voor een gedefinieerde bedrijfswerkwijze.
‘GroenVision is zo opgezet dat het een logische, standaard
werkwijze afdwingt. Iedereen moet in die werkwijze mee anders
stagneert het werk. Hierdoor weten we nu precies in welke
fase ieder project zich bevindt. Van aanvraag tot opdracht en
facturering. Alles staat in één overzicht in GroenVision. Dat is
voor mij een enorm krachtig stuurmiddel geworden.’

Alleen de twee oude mannenportretten in de werkkamer van
directeur-eigenaar Han Farwick verraden iets van de 115-jarige
historie van Farwick groenspecialisten. Gevestigd in een wit, strak
pand met een groen beklede piramide naast de ingang oogt het
Enschedese bedrijf jong en modern. Een indruk die bevestigd
wordt door de op innovatie gerichte marktaanpak van het bedrijf.
10 Groenlicht januari 2014
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Han Farwick
directeur Farwick groenspecialisten
Enschede
35 medewerkers
GroenVision Professional

GroenVision dwingt
een logische,
standaard
werkwijze af
Han gebruikt dat inzicht ook om meer verantwoordelijkheid te
geven aan zijn uitvoerende medewerkers. ‘We weten nu vooraf
hoeveel uur we per project gebudgetteerd hebben en welke
afspraken gemaakt zijn. Met die informatie uit GroenVision
kunnen de uitvoerders tijdens het werk de voortgang monitoren
en bijvoorbeeld urenoverschrijdingen en niet afgestemd
meerwerk voorkomen. Ik ben ervan overtuigd dat dit hun
werk leuker maakt. Ik zie onderlinge wedstrijdjes ontstaan
om projecten rendabel te blijven houden.’

Innovatie als onderscheidend
vermogen
Nu de organisatie staat en voor Han makkelijker bestuurbaar
is geworden, heeft hij meer tijd om aandacht te besteden aan
innovatie. ‘We hebben een hele trouwe klantenkring, zowel
particulier als zakelijk. We kunnen deze klanten alleen maar
blijven binden als we voorop lopen en proactief inspelen op
hun wensen.’ Inspelen op de (latente) wensen van de klanten
doet Farwick onder andere door te investeren in duurzame,
elektrische machines en door zelf proactief een aantal mensen
van de sociale werkvoorziening als gedetacheerden in dienst
te nemen.

Klanten verrassen
Maar Han gaat nog een stap verder. In samenwerking met
partners uit diverse andere branches, zoals de architectuur en
de bouw, ontwikkelde hij twee nieuwe producten. Producten
die uiteindelijk - naar zijn vaste overtuiging - de vraag naar de
diensten van Farwick gaan ondersteunen. ‘Ik heb geïnvesteerd
in de ontwikkeling van U-Space, een tuinhuis dat duurzaam en
volledig selfsupporting is. Van hout gemaakt en voorzien van
ledverlichting, zonnecollectoren op het dak en wateropvang
in de grond. Deze tuinhuizen kunnen bijvoorbeeld gebruikt
worden als tuinkantoor, zorgwoning of sporthonk.’ Daarnaast
is Han partner in de ontwikkeling van RGVO plus, een
softwarepakket dat beheerders van vastgoedprojecten, zoals
gemeentes en woningbouwcorporaties, de mogelijkheid
biedt om onderhoudsbudgetten over disciplines en panden te
verdelen en de voortgang van onderhoudsprojecten digitaal
te volgen. ‘Wij zijn het enige groenbedrijf dat hierbij betrokken
is. Ik ben ervan overtuigd dat innovatie het enige middel is om
onze zakelijke klanten te verrassen. En daarmee over andere
aspecten van groenvoorziening in gesprek te komen dan alleen
de kostprijs van onze dienstverlening.’
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Arjan Nederveen

Blijven denken
vanuit de klant

Arjan verloor zijn hart aan de groensector in het
plantencentrum/kwekerij van zijn oom. ‘Ik heb van jongs af
aan in mijn vrije tijd bij mijn oom gewerkt. Ik vond groen én de
klantencontacten zo leuk dat ik besloot hovenier te worden.
Mijn eerste tuinen heb ik aangelegd bij klanten van het
plantencentrum.’ Inmiddels heeft Arjan negen mensen in dienst
met wie hij zowel de zakelijke als particuliere markt bedient.
‘Ongeveer 70% van ons klantenbestand bestaat uit particulieren
en 30% uit bedrijven. Wat ontwerpen betreft kunnen klanten bij
ons terecht, maar ook bij onze vaste ontwerppartners. We laten
de klanten zelf kiezen. We concentreren ons verder op de aanleg
en het onderhoud van tuinen. De kunst is om een goede mix te
vinden tussen deze twee diensten. Dat maakt ons flexibel en dus
minder afhankelijk. ’

Extra service en toegevoegde waarde

Arjan Nederveen heeft al twintig jaar een hoveniersbedrijf in
de gemeente Haarlemmermeer. Naast het aansturen van de

Arjan is daarnaast ook zeer alert op het binden van klanten.
‘Ik heb recentelijk een klanttevredenheidsonderzoek laten
uitvoeren. Daar kwam uit dat klanten ons vooral waarderen om
onze vriendelijkheid, flexibiliteit en inlevingsvermogen. Ik ben
daar blij mee, want daar stuur ik intern al jaren op.’ Een andere
manier om klanten te binden, vindt Arjan in het uitbreiden van
zijn dienstverlening, aansluitend op klantenbehoeften.
‘Er zijn veel consumenten die vragen hebben over de optimale
inrichting en het onderhoud van hun tuin. Als extra service
adviseren we hierover en geven we praktische tips.’

dagelijkse operatie zoekt Arjan continu naar nieuwe diensten
en extra toegevoegde waarde om bestaande klanten zo goed
mogelijk te bedienen en nieuwe binnen te halen.

Klanten binden is één uitdaging, nieuwe klanten vinden een
andere. De beste manier om dat te doen is volgens Arjan via
mond op mond reclame. ‘Gelukkig lukt het ons nog steeds
om zo nieuwe projecten binnen te halen, maar ik wil daar niet
alleen afhankelijk van zijn. Ik heb daarom geïnvesteerd in onze
website en we zijn actief op sociale media, zoals Facebook.’ Om
de vindbaarheid van zijn bedrijf op internet te vergroten, is Arjan
onder andere dealer geworden van Tuinvisie, van wie hij een
webshop op zijn website heeft. ‘De verkoop van tuinproducten
staat ten dienste van onze aanleg- en onderhoudsdiensten. We
hopen zo onze naamsbekendheid te vergroten en door meer
mensen benaderd te worden. Uiteraard hopen we ook dat
mensen die bij ons een schutting kopen, ook besluiten deze
door ons te laten plaatsen of andere tuinwerkzaamheden door
ons uit te laten voeren.’

Ik ben nou eenmaal
liever buiten
dan binnen
Naam:
Functie: 	
Plaats: 	
Omvang: 	
Bundel:
Website

Arjan Nederveen
Eigenaar
Lijnden
9 medewerkers
GroenVision Professional
www.nederveentuinen.nl

prima voldeed, maar hem op het commerciële vlak niet verder
bracht. ‘We hebben daarom gekozen over te stappen op
GroenVision van INFOGROEN. GroenVision is marktleider en
speciaal ontwikkeld voor de groensector. Dat is merkbaar. Ik kan
vanuit het programma professionele offertes maken en klanten
gericht benaderen met mailings over bijvoorbeeld onderhoud,
verzorging en aanbiedingen voor producten en diensten.’

Liever buiten dan binnen
‘Wat ik ook belangrijk vind, is dat we in GroenVision alle
informatie over klanten en projecten op een goede, betrouwbare
manier kunnen vastleggen en beheren. Dat geeft mij rust, inzicht
en het vertrouwen dat onze basisprocessen onder controle zijn.
En dus ook ruimte om meer klanten te bezoeken.’
Arjan is ervan overtuigd dat hij nog meer uit GroenVision kan
halen dan hij nu al doet. Enerzijds ontbreekt het hem nog
aan voldoende pakketkennis, anderzijds worden sommige
functionaliteiten in GroenVision nog doorontwikkeld.
‘INFOGROEN staat gelukkig open voor inbreng uit de praktijk.
Dat geeft mij het vertrouwen dat het programma altijd in
ontwikkeling zal blijven. Met de organisatie van gebruikersdagen
besteedt INFOGROEN tijd en aandacht aan kennisoverdracht.
Dat zouden ze wat mij betreft nog wel meer mogen doen.
Zelf gun ik mezelf nauwelijks tijd om dieper in het programma
te duiken. Ik ben nou eenmaal liever buiten dan binnen‘, besluit
Arjan met een lach.

Nieuw pand en commerciële software
‘Wat me opvalt is dat mensen die via internet op zoek gaan
naar producten of diensten op meerdere sites shoppen. De
vraag is dan hoe we daaruit een goede klantrelatie kunnen
opbouwen.’ Arjan zoekt het antwoord op die vraag voorlopig in
het openen van een showroom. ‘We zijn bezig met een nieuw
pand hier vlak in de buurt. Ons bedrijf ligt dicht bij Amsterdam,
maar ook de hele Haarlemmermeer, Amstelveen en Haarlem en
omstreken behoren tot ons werkgebied. Dus er is hier sowieso
voldoende groeipotentie aanwezig. In het nieuwe pand vestigen
we ook een showroom waar we aan mensen ons assortiment
kunnen laten zien. Persoonlijk contact werkt in combinatie
met internet toch het beste.’ Goede software helpt volgens
Arjan ook om de klantgerichtheid van zijn bedrijf vergroten.
Tot 2011 werkte Nederveen met software die administratief
12 Groenlicht januari 2014
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Tekent voor
creatie, verkoop
en uitvoering

HelixCAD

zo compleet is
er maar één!

HelixCAD-gebruikers naast elkaar leg, zie ik echt tien compleet
verschillende tekeningen. De lay-out, het gebruik van kleuren,
logo’s en lettertypen en het gebruik van de verschillende
toepasbare technieken onderscheiden de tekeningen zodanig
van elkaar dat het niet langer zichtbaar is dat ze met HelixCAD
gemaakt zijn.’

Hoge presentatiekwaliteit
en universeel in gebruik
Dat HelixCAD een CAD-programma is, ervaren de klanten
van Frank ook als een voordeel. ‘HelixCAD blinkt uit in de
presentatiekwaliteit én behoudt de kracht van een CADprogramma. Hoever je ook inzoomt, het getoonde object blijft
loepzuiver en waarheidsgetrouw. Ook de maatvoering blijft tot
achter de komma kloppen. Dat helpt onze klanten om de door
hen ontworpen tuinen goed te presenteren en daadwerkelijk
te verkopen. Maar ook om in de uitvoering van projecten exact
aan te leggen wat getekend is.’

Algemeen voorbeeld HelixCAD

Van creatie naar
uitvoering en
administratie in
één handomdraai
StukArt Tuinen Hoofddorp

Ontwerpen gemaakt in HelixCAD zijn volledig compatibel met
CAD-programma’s van zakelijk opdrachtgevers zoals gemeenten,
architecten en grote ontwerpbureaus. Daarnaast is het volgens
de klanten van Frank een uitermate gebruikersvriendelijk
pakket. ‘Laatst zei een klant tegen mij dat HelixCAD het beste
uit twee werelden met elkaar combineert. Het is universeel
in gebruik, biedt technisch strakke oplossingen én geeft
hoogwaardige presentatiemogelijkheden. Daarnaast is het erg
gebruikersvriendelijk en laat alle ruimte aan de creativiteit van
de ontwerper.’

Volledige vrijheid
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Algemeen

• Gemaakt door mensen met groene kennis.
• Unieke e-learning opleiding.
•	Handige tekenmodi voor verschillende
weergave tijdens tekenen / presenteren.
•	Rechtermuisknop snelmenu met relevante opties.
•	Duidelijk, gebruiksvriendelijk en intuïtief in gebruik.
Creatie

•	Alle tekenvrijheid, zodoende geen beperking van
uw eigen creatieve voorstellingsvermogen.
•	Geen concessies aan vooraf gedefinieerde
onderdelen. U tekent wat u wilt, zoals u het wilt.
• Duizenden, volledig muteerbare symbolen beschikbaar.
•	Intelligente, krachtige tools voor het eenvoudig
creëren van complexe onderdelen.

‘Als ik onze klanten vraag wat HelixCAD hen oplevert, krijg ik
altijd als eerste antwoord dat ze in HelixCAD echt alles kunnen
tekenen wat ze kunnen bedenken. Zelfs als symbolen of
objecten niet in de enorme bibliotheek aanwezig zijn, kunnen
ze de gewenste uitvoeringen snel en eenvoudig zelf maken.’
Aan het woord is Frank Raanhuis, Groensoftware-adviseur bij
INFOGROEN. Oorspronkelijk opgeleid als hovenier begrijpt Frank
heel goed waarom zijn klanten dit als een voordeel ervaren.
‘Het is belangrijk dat hoveniers klanten een waarheidsgetrouw
ontwerp kunnen laten zien. Klanten creëren verwachtingen
op basis van wat ze op een ontwerptekening zien. Wat ze zien,
willen ze ook krijgen. Dus moet je ook exact kunnen tekenen wat
je van plan bent te leveren.’
Naast het feit dat ongelimiteerde creatieve vrijheid en een
realistisch, waarheidsgetrouw ontwerp in HelixCAD hand in
hand gaan, biedt HelixCAD hoveniers en adviesbureaus ook
alle mogelijkheden om hun eigen commerciële handtekening
onder een ontwerp te zetten. ‘Als ik tien ontwerptekeningen van

Verkorte
functionaliteitenlijst

Frank Raanhuis
vertelt u graag over
de mogelijkheden
van HelixCAD.

Presentatie

•	Vele hoogwaardige grafische toepassingen

(verloopkleur / transparantie / airbrush / schets /
foto / textuur enz.).
	Afstemmen van de tekening op uw eigen huisstijl.
	Creëer uw eigen potlodendoos (pen- en tekststijlen).
	Standaard opgenomen 3D renderomgeving voor
fotorealistische beelden / animaties.

•
•
•

Uitvoering
Voor een compleet functionaliteitenoverzicht
verwijzen we u naar de website:
www.helixcad.nl
Ook kunt u contact opnemen met Frank Raanhuis
Algemeen voorbeeld HelixCAD

•	Eenvoudige berekening van hoeveelheden
(oppervlakte / omtrek / inhoud).
	
• Supersnelle bemating. In korte tijd een

maatvoeringstekening. Grote tijdwinst bij het uitzetten
van de tuin.
	HelixCAD is standaard gekoppeld aan GroenVision.

•

Tel: +31 (0)172 23 54 44
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Ondanks dat het de eerste oogstdag van het nieuwe seizoen
is, neemt Han Fleuren, samen met zijn collega Nicole Dirkx,
uitgebreid de tijd voor een gesprek over zijn bedrijf. Han: ‘Het
echte werk vindt plaats in de bomenvelden hier in de omgeving.
Mijn medewerkers rooien dat prima samen. Ik geef ze de ruimte
en stimuleer ze om zoveel mogelijk te ondernemen binnen
ons bedrijf. Beter achteraf om vergiffenis vragen dan vooraf
om toestemming is mijn devies.’ Dat geldt ook voor stagiaires
die Han bewust op veel plaatsen in zijn bedrijf laat instromen.
‘Van alle stagiaires krijgen we steeds eerste indrukken terug.
Dat is waardevol voor ons. Je moet jezelf als bedrijf toch steeds
opnieuw uitvinden.’

Uiteindelijk
pluk je er toch
de vruchten van
Innovatie als 2e natuur

Han Fleuren
Sinds de oprichting in 1922 loopt vruchtboomkwekerij
Fleuren B.V. in Baarlo voorop in het introduceren van
nieuwe werkwijzen en nieuwe rassen.
Intro

Innovatie zit
in ons bloed
Ook voor de huidige eigenaar Han Fleuren is
innovatie de pijler onder zijn bedrijfsvoering.
16 Groenlicht januari 2014

Stilstand is immers achteruitgang.

Dat opnieuw uitvinden loopt als een rode draad door de
geschiedenis van Fleuren B.V. Han’s opa specialiseerde zich in
het telen van appel-, peren- en kersenbomen voor verkoop aan
fruittelers. Daarin is in al die jaren niet veel veranderd. Wat wel
veranderd is, zijn de werkwijzen en het assortiment bomen. Han:
‘Mijn opa is een van de grondleggers van de NakB en de keuring
en certificering van vruchtbomen. Mijn vader vond een nieuwe
teeltwijze uit waaruit Knipbomen en later 3K-bomen ontstonden.
De takken van Knipbomen groeien horizontaal waardoor de
bomen eerder in productie zijn (direct in het plantjaar) en
minder buigwerk vergen.’

MiniTree en Miniapolis
Zelf investeert Han veel in veredelingsprogramma’s. Met
aansprekende resultaten. Hij was de eerste vruchtboomkweker
die biologisch geteelde bomen kon leveren, introduceerde
kersenrassen die grote, zoete vruchten geven en de
perenonderstam ‘Q-Eline’ die vorstresistent is. Daarnaast
introduceerden zijn vrouw en zus recentelijk de MiniTree op
de particuliere markt. ‘Uit ons veredelingsprogramma kregen
we fruitbomen die klein en smal blijven en niet gesnoeid
of gespoten hoeven te worden. Ideaal voor professionele
fruittelers, alleen voldoen de rassen nog niet helemaal aan alle
criteria voor onder andere bewaring. Maar mijn vrouw, die bij
Unilever gewerkt heeft, zei: ‘Hier kunnen we wel wat mee op
de particuliere markt.’ Sinds die tijd verkopen ze via internet de
MiniTree als cadeau bij geboorten en huwelijken, maar ook als
fruithaag aan bedrijven. Het loopt als een trein.’ De toetreding
op deze nieuwe markten geeft een nieuwe impuls aan
innovatie binnen Fleuren B.V. ‘Als je buiten je eigen vakgebied
durft te kijken, liggen de nieuwe ideeën voor het oprapen. We
staan nu aan de vooravond van de introductie van Miniapolis,
een appelboom die miniappels als vrucht geeft.’

Naam
Han Fleuren en Nicole Dirkx
Functie	directeur-eigenaar Fleuren B.V. en
administratief medewerkster
Plaats
Baarlo
Omvang	gemiddeld 30 medewerkers (afhankelijk van
het seizoen)
Programma GroenVision Professional Handelskwekerij

Ruim 1 miljoen vruchtbomen
Naast innoveren heeft Han ook een reguliere vruchtboom
kwekerij te runnen. ‘Wij telen vruchtbomen op ruim 100 hectare
grond en verkopen jaarlijks 1,1 miljoen bomen aan fruittelers
in Europa. Voor de verkoop moeten we precies weten waar
onze voorraad staat en wat daarvan verkocht is.’ Zonder goede
automatisering is het nauwelijks meer mogelijk om zicht op de
voorraad te houden. ‘Toen ik in 1991 in het bedrijf stapte, werd
alles nog handmatig bijgehouden. Ik wilde automatiseren en
koos indertijd voor INFOGROEN.’ Het bijhouden van voorraden
en verkooporders in (Foxproversie) werkte goed, het maken
van overzichtslijsten per soort of iedere andere gewenste
specificatie minder. De belofte dat dit in GroenVision, de
opvolger van de Foxproversie wel kon, deed Han vorig jaar
besluiten over te stappen, in combinatie met een uitbreiding
naar de handelskwekerij versie. ‘In eerste instantie werkten we
uit voorzorg zowel in het oude als in het nieuwe systeem, maar
dat kostte te veel tijd. We besloten daarom in één keer over te
gaan op GroenVision.’

Samen door het stof
Nicole: ‘Dat hebben we geweten. We waren een van de eerste
boomkwekers die met GroenVision werkten en er kwamen
in onze situatie een aantal problemen naar voren. Ik heb
de helpdesk van GroenVision heel vaak moeten bellen.’
INFOGROEN ontrok zich niet aan de problemen. Integendeel.
Han: ‘INFOGROEN ging er echt voor om onze problemen op te
lossen. Tot en met de hoogste baas. We zijn samen door het stof
gegaan en hebben de schouders eronder gezet. Er zijn heel veel
verbeteringen en uitbreidingen doorgevoerd.’
Inmiddels houdt Nicole in GroenVision de verkoopvoorraad
voor dit jaar bij en alle verkooporders. Nicole: ‘Nu dit goed
functioneert, zijn we toe aan de volgende stappen. Ik heb er
vertrouwen in dat de door ons gewenste overzichten en de track
& trace mogelijkheden er nu ook echt gaan komen.’
Spijt van zijn keuze voor GroenVision heeft Han toch niet.
‘Ik weet van collega-ondernemers dat ook andere pakketten
opstartproblemen kennen en veel tijd vragen om ermee te leren
werken. En degenen die zelf een pakket bouwen, hebben daarbij
ook nog eens veel hogere kosten. Goede software is als een goed
veredelingsprogramma. Je moet er tijd en geld in investeren,
maar uiteindelijk pluk je er toch de vruchten van.’
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Kees Otte

Kwaliteit en flexibiliteit
maken het verschil

Het Barendrechtse bedrijf Van Huizen is ruim
50 jaar gespecialiseerd in het aanleggen en
onderhouden van groenvoorzieningen en
sportvelden. In deze economisch uitdagende

Naam
Kees Otte
Functie	Calculator/werkvoorbereider bij Van Huizen
groenvoorziening en drainage
Plaats
Barendrecht
Omvang	34 medewerkers (inclusief 10 gedetacheerde
medewerkers)
Programma GroenVision Professional

tijden kiest Van Huizen ervoor vast te houden aan
het leveren van kwaliteit en flexibiliteit. Volgens
Kees Otte, calculator/werkvoorbereider, de manier
om zich blijvend te onderscheiden.
Het bedrijfsterrein van Van Huizen is ruim van opzet en ziet er
verzorgd uit. Naast een machineopslagloods huisvest het ook
een eigen werkplaats, kantine en kantoor. Gelegen dicht bij de
A16 / A29 is het een prima uitvalsbasis voor het bedrijf.
Kees: ‘Van hieruit vertrekken onze ruim twintig uitvoerende
medewerkers iedere ochtend naar onze klanten, voornamelijk
gemeenten en sportverenigingen. Ook onze monteurs werken
voor derden. Onze concullega’s maken daar bij pech onderweg
regelmatig gebruik van.’
Naast deze vaste medewerkers zijn er bij Van Huizen ook
een tiental medewerkers van de Sociale Werkvoorziening
gedetacheerd. ‘Zij werken bij ons in het kader van Social Return
op een grote aanbestedingsopdracht. De samenwerking met
hen verloopt heel voorspoedig.’

Inspelen op de marktvraag
De keuze voor een eigen werkplaats en het aannemen van
gedetacheerden sluit aan bij de manier waarop Van Huizen
zich in de markt profileert. Kees: ‘We proberen zo flexibel
mogelijk in te spelen op de marktvraag. Ruim 50 jaar geleden
startte Van Huizen senior, de vader van de huidige eigenaar,
met maaiwerkzaamheden. In de loop van de tijd breidden de
bedrijfsactiviteiten zich uit naar het aanleggen en onderhouden
van groenvoorzieningen en drainagewerkzaamheden. En sinds
kort zitten we ook in de beschoeiingen en het onderhoud van
sloten en watergangen.’
Dat betekent overigens niet dat Van Huizen inboet op kwaliteit.
Flexibiliteit blijkt hand in hand te gaan met het leveren van
kwaliteit. Kees ‘Het gebeurt bijvoorbeeld regelmatig dat
we na een paar mooie zonnige dagen gebeld worden door
een opdrachtgever met een spoedopdracht. Zelfs als dat
perfect in onze planning past, kijken we altijd eerst of de
bodemgesteldheid goed genoeg is voor de werkzaamheden
die uitgevoerd moeten worden. Als dat niet het geval is, plannen
we de opdracht in overleg toch later in.’
Ook bij het binnenhalen van nieuwe opdrachten en
mantelovereenkomsten met gemeenten en sportverenigingen
staat kwaliteit voorop. Zo gaat er geen calculatie de deur uit
voordat eerst iemand van Van Huizen de situatie ter plekke
beoordeeld heeft. En bij opdrachten voor beplantingswerk
wordt er bij voorkeur eerst beoordeeld of de grond wel geschikt
is voor het betreffende beplantingsplan. Kees ‘We geven liever
goed advies over mogelijke alternatieven in plaats dat we
gewoon planten en het later wel zien.’

GroenVision is een verademing
Om kwaliteit en flexibiliteit te kunnen leveren zonder zichzelf
in aanbestedingstrajecten uit de markt te prijzen, is inzicht
in de eigen bedrijfsprocessen cruciaal. Volgens Kees is bij het
bedrijf passende software onontbeerlijk om dat inzicht te
verkrijgen. ‘Ruim vier jaar geleden zijn we van Excel overgestapt
op INFOGROEN. In 2012 zijn we vervolgens geüpgraded naar
18 Groenlicht januari 2014

We geven
liever goed
advies over
mogelijke
alternatieven
GroenVision. Het grote voordeel van GroenVision is dat we
alle bedrijfsgegevens in één softwarepakket bijhouden en
beheren. Van de voor- en nacalculatie van projecten tot en met
de facturatie. Dat bespaart ons tijd en geeft ons een up-todate overzicht. Iedere maandag draaien we bijvoorbeeld een
overzichtslijst uit met daarop geboekte uren, kosten, facturatie
en resultaat.’

Gebruikersdagen
Wat Kees ook als een groot voordeel ervaart, is dat GroenVision
speciaal ontwikkeld is voor de groensector. De functionaliteiten
in de GroenVision sluiten aan op de dagelijkse praktijk en de
medewerkers van INFOGROEN zijn toegankelijk en weten wat
er bij klanten speelt. Kees: ‘Ik ga graag naar de gebruikersdagen
van INFOGROEN. Ik vind het leerzaam om te horen hoe andere
bedrijven met GroenVision werken en blijf graag op de hoogte
van de nieuwste ontwikkelingen in het programma.’
Geïnspireerd door de gebruikersdagen overweegt Kees

om de module mobiele urenregistratie te implementeren.
‘Mijn collega’s vullen nu handmatig urenbriefjes in die wij
getotaliseerd per project vervolgens in GroenVision invoeren.
Op het moment dat mijn collega’s hun uren digitaal zouden
doorgeven, met behulp van een smartphone of PDA, bespaart
ons dat veel tijd.’ Al met al is Kees blij met de keuze voor
GroenVision. ‘Met het in- en overzicht dat GroenVision ons
geeft, kunnen we veel scherper op de bal spelen. En dat is in
de huidige markt gewoon noodzakelijk.’
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PlanVision brengt u
rust en rendement

Ontwikkelingen in
de nabije toekomst

Een goede planning is het fundament onder uw hoveniersbedrijf. Om te kunnen
sturen heeft u inzicht nodig in uw bezettingsgraad en uw ingeplande uren ten
opzichte van uw begrote uren. Met PlanVision verkrijgt u dat inzicht op een
eenvoudige, flexibele manier. PlanVision is een module in GroenVision en dus

Voor hoveniers
en boomkwekers

We hebben het u beloofd. En doen het dus ook.
GroenVision blijft in ontwikkeling. In de komende
periode bereiden we de volgende releases voor:

gekoppeld aan andere belangrijke functionaliteiten.

• Volledige e-mailmodule

De voordelen
van PlanVision

Binnenkort is het mogelijk om – naast uw uitgaande mail – ook
uw inkomende mail volautomatisch door te zetten in GroenVision.
U kunt hiermee uw totale mailverkeer in GroenVision beheren.
Alle communicatie per e-mail wordt vastgelegd in GroenVision
en is voor iedereen inzichtelijk op klant-, project- en orderniveau.

GroenVision
De 5 belangrijkste voordelen

• HRM-module
makkelijk en flexibel in gebruik

Direct inzicht
In PlanVision kunt u uw medewerkers per uur en per dag
inplannen. De planning wordt weergegeven in een grafisch
overzicht. Wanneer u wilt schuiven in de planning is dat met één
eenvoudige handeling mogelijk.
Tijdens het plannen heeft u per project direct inzicht in
de hoeveelheid uren die nog beschikbaar zijn vanuit de
oorspronkelijke urenbegroting. De reeds geplande uren zijn
daarin al verwerkt. Hierdoor kunt u proactief sturen op mogelijke
overschrijdingen van de urenbegroting.

Direct werkbonnen maken
De ingeplande uren in PlanVision zijn gekoppeld aan de
bijbehorende projecten. Hierdoor kunt u de werkzaamheden
die uitgevoerd moeten worden met één druk op de knop op
de werkbonnen van uw medewerkers printen. Dit bespaart tijd
en schept duidelijkheid. Bij regiewerk kunnen de uit te voeren
werkzaamheden direct binnen de planning worden aangegeven.

geeft inzicht in uw daadwerkelijke
ureninzet ten opzichte van uw
urenbegroting

Alle gegevens van uw medewerkers opslaan en beheren in
GroenVision. Dat kan met de GroenVision HRM-module. Van
diploma’s en competenties tot en met vrije dagen overzichten
en beoordelingsgesprekken. Het opbouwen van een digitaal
personeelsdossier wordt hiermee makkelijker dan ooit.

1.	Nieuw besturingsprogramma
• Klantenportal

grafische, overzichtelijke plannings
overzichten; zowel op papier als
digitaal
directe koppeling met werkbonnen,
urenregistratie en facturatie
geeft rust, controle en
vergroot uw rendement

Met een klantenportal op uw eigen website verschaft u uw klanten
eenvoudig, snel en veilig toegang tot al hun relevante projectgegevens,
zoals bijvoorbeeld het tuinontwerp, beplantings- en onderhoudsplannen,
offertes, voortgang onderhanden werk en facturen. Dat maakt uw
informatieoverdracht naar uw klanten nog sneller, duidelijker en
overzichtelijker. De klantenportal voor de boomkwekerij biedt voor de
klant inzicht in orders, leveringen en mogelijk de beschikbare voorraad.

• Machinebeheer
Met de module machinebeheer kunt u als hovenier of groenvoorziener
alle keurings- en onderhoudmomenten en de daarbij behorende kosten
automatisch vastleggen in GroenVision. Op basis van deze informatie
kunt u bijvoorbeeld eenvoudig het break-even point per machine
berekenen en uw verhuur- en gebruikerskosten daar desgewenst op
aanpassen.

GroenVision is gebouwd in Java,
dat wereldwijd gebruikt wordt.

2.	Altijd toegankelijk
GroenVision is toegankelijk voor werken vanaf
een vaste werkplek en voor mobiel werken via
gratis webclient vanaf een laptop of iPad.

3.	Hardware onafhankelijk
GroenVision draait op zowel Windows, Macintosh
en Linux.

4.	Gebruikersvriendelijk
GroenVision heeft één userinterface: een
heldere, overzichtelijke menustructuur met voor
alle programma’s identieke gebruikersfuncties,
zoals bijvoorbeeld de zoekfunctie.

5.	Volledige integratie
Direct doorkoppelen naar urenregistratie
De werkbonnen die uw medewerkers bij u op kantoor inleveren,
kunnen aan de hand van de planning in PlanVision makkelijk
gecontroleerd worden. Als de urenbonnen overeenkomen met
de planning, kunt u de planninggegevens direct doorzetten naar
de urenregistratie en facturatie. Daarnaast geeft PlanVision u op
ieder gewenst moment inzicht in welke urenbonnen nog geboekt
en/of gecontroleerd moeten worden. Zo houdt u controle over
uw operationele én administratieve werkprocessen.
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GroenVision maakt gebruik van één database,
waardoor alle programma’s volledig met
elkaar geïntegreerd zijn. U kunt gebruik
maken van al eerder ingevoerde gegevens en
overzichten kunnen over de programma’s heen
samengesteld worden.
Voor meer informatie kunt u terecht op:
www.groenvision.com
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Samenwerking met
VHG Brancheopleiding
Recentelijk heeft INFOGROEN een samenwerkingsovereenkomst getekend met VHG Brancheopleidingen

Planteninformatie als service naar klant
GroenVision bevat een zeer uitgebreide bibliotheek met
planten en bomen, de bijbehorende botanische informatie en
foto’s. Gebruikers van GroenVision kunnen deze informatie
nu nog makkelijker verwerken en commercieel inzetten.

voor het leveren van GroenVision als opleidingssoftware. GroenVision wordt aan VHG-cursisten aangeboden
via een SAAS-oplossing. Dat betekent dat het programma en de data van individuele cursisten online in het
datacenter van INFOGROEN staan. Cursisten kunnen via internet en een eigen inlogcode op ieder moment van
de dag en vanaf iedere plaats in de wereld werken in hun eigen versie van GroenVision. Ook examens kunnen

GroenVision bevat
een uitgebreide
botanische bibliotheek!

Volgens Jeroen Zijlmans, beleidsadviseur arbeidsmarkt en
onderwijs van VHG, koos VHG voor een samenwerking met
INFOGROEN omdat cursisten met behulp van GroenVision
opgeleid worden met de nieuwste software en technieken
die in de dagelijkse praktijk van de sector gebruikt worden.

1

Tip

Henri van Son

2

Uit de praktijk
Henri van Son, docent op de AOC de Groene Campus
Helmond zegt hierover: ‘Ik heb zitten wachten op de
introductie van GroenVision. INFOGROEN is hier in de regio
sowieso marktleider. Daarnaast ben ik ervan overtuigd
dat GroenVision de nieuwe standaard wordt. Het is heel
gebruikersvriendelijk, compleet en volledig digitaal.
Onze leerlingen vinden GroenVision bovendien heel leuk
om mee te werken. Omdat het zo praktijkgericht is.’

Ook geïnteresseerd in het gebruik van GroenVision
als opleidingssoftware? Neem dan contact op met
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•	Vanuit de botanische bibliotheek kunt u uw plantlijsten
maken en de bijbehorende planten bestellen.
Deze bestellingen worden samen met de bestellingen
van ‘dode materialen’ per project verzameld op één
duidelijk overzicht.

5 tips uit de overstappraktijk

Tip

Het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst

•	De botanische bibliotheek van GroenVision gaat ook met
synoniemen werken.

•	Vanuit een klantproject kunt u volautomatisch een
onderhouds- en verzorgingsadvies maken voor uw
klant, gebaseerd op de informatie in de botanische
bibliotheek. Dat kan in een maandoverzicht maar ook in
de vorm van een overzichtelijke tuinkalender.
Een waardevolle extra service waarmee u zich onderscheidt
bij uw klanten. En waarmee u eenvoudig een extra
commercieel contactmoment creëert.

op deze manier online afgenomen worden.

Inmiddels leiden zes hoveniersopleidingen hun leerlingen
op met behulp van GroenVision.
Het gaat om de volgende opleidingen:
• AOC de Groene Campus Helmond;
• Nordwin College Leeuwarden;
• Clusius College Hoorn;
• Clusius College Alkmaar;
• TerraNext College Eelde;
• Edudelta College Barendrecht.

•	De botanische bibliotheek van GroenVision is online
beschikbaar voor alle GroenVision gebruikers.
Dit betekent dat u altijd de beschikking heeft over de
meest up-to-date botanische informatie.

verkoop@infogroen.nl / tel. +31 (0)172 23 54 44

Gebruik de e-learning goed en oefen veel
Voor iedere nieuwe gebruiker is een op de functie afgestemde e-learning ontwikkeld.
Neem de tijd om die goed te doorlopen en oefen veel met de praktijkcases die er in staan.
Gebruik de mogelijkheid om met een consultant van INFOGROEN – als afsluiting van de
e-learning – de eventueel nog openstaande vragen door te nemen.

Spreek de bedrijfsspecifieke werkwijzen vooraf goed door
GroenVision is een softwareoplossing waarbinnen veel ruimte geboden wordt om te werken volgens uw eigen
bedrijfsspecifieke werkwijzen. In die gevallen waar meerdere gebruikers samen een werkproces uitvoeren, is het goed
om dat vooraf nog eens goed met elkaar af te stemmen. U kunt daarbij eventueel geholpen worden door een consultant
van INFOGROEN. Hij kan de consequenties van afspraken verderop in het GroenVision programma goed overzien.

3

Schoon uw administratie vooraf op

4

Begin gewoon

Tip

Tip

5
Tip

De overstap naar nieuwe software is de gelegenheid om uw administratie op te schonen. Bijvoorbeeld om de
gegevens van uw relaties te complementeren en oude bestanden te verwijderen. Als u twijfelt over welke gegevens
u moet bewaren en welke niet, kunt u bij de servicedesk van INFOGROEN een eenvoudig stappenplan opvragen.
Zo voorkomt u dat u onnodig veel gegevens over gaat brengen en begint u in GroenVision met een schone lei.

Aarzel niet om na de implementatie direct aan de slag te gaan. Dat u nog niet weet waar alle menuopties exact
voor gebruikt kunnen worden, is niet erg. GroenVision is in dat opzicht te vergelijken met een nieuwe auto. Als u de
autohandleiding eerst van a tot z leest en uit uw hoofd leert, komt u niet aan rijden toe.

Extra begeleiding voor meer verdieping
Neem een half jaar na implementatie met een consultant van INFOGROEN door hoe u GroenVision in de praktijk
gebruikt. De ervaring leert dat er voor sommige werkwijzen alternatieven mogelijk zijn in GroenVision. Alternatieven
die u nog meer tijd besparen en/of eenvoudiger zijn.
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Uw stappenplan
naar GroenVision
Stap

Inventarisatie automatiseringsbehoefte en
presentatie GroenVision.

Stap

5

Installatie GroenVision op
uw pc of netwerk.

2
Stap

Opstellen automatiseringsvoorstel
op maat voor uw bedrijf.

6
Stap

Uitvoeren van opleidingsplan dat bestaat uit
e-learning en begeleiding op de werkplek.

Stap

3

Opdrachtverstrekking.

Stap

7

Aanpassen van de lay-outs in GroenVision
naar uw specifieke bedrijfssituatie.

4

Inventarisatie aantal gebruikers en het in
gezamenlijkheid opstellen van het opleidingsplan.

8

Livegang: GroenVision is operationeel
binnen uw bedrijf.

1

Stap

Stap

Powered by INFOGROEN
INFOGROEN software B.V. is de nummer één in groene automatisering. Al meer dan 25 jaar zijn wij partner
van hoveniers, groenvoorzieners, boom- en handelskwekers die meer efficiency willen in hun bedrijfsvoering.
Zij kiezen voor INFOGROEN om onze vaksoftware, de groene roots van ons team en onze complete service.
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