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Over Van Ooijen Citrus

Inhoud

Sector:
Logistieke dienstverlening (AGF)

Bedrijfsomvang:
11 werknemers, van wie 6 gebruikers

Locatie:
Ridderkerk, Handelsweg 149

Klant van Pantheon sinds:
2021

Software:
ERP software Freshng voor de versmarkt

Interview met:
Jacco Gielen, financieel directeur

Van Ooijen Citrus

Van Ooijen Citrus importeert groenten en fruit vanuit alle delen van de wereld. De 
nadruk in het assortiment ligt op citrus, steenfruit, appelen, ijsbergsla, granaatappelen 
en kersen. Afnemers in Nederland zijn voornamelijk groothandelaren, exporteurs en 
supermarkten. Daarnaast exporteert Van Ooijen Citrus zelf ook naar afnemers door 
heel Europa.

In deze case vertelt Jacco Gielen, 
financieel directeur Van Ooijen Citrus 
BV over het bedrijf en het gebruik van 
de bedrijfssoftware van Pantheon - en 
wel de Freshng ERP software voor de 
groente en fruitbranche - als strategisch 
middel in de bedrijfsvoering. 

Enthousiast en gedreven spreekt Gielen 
over de achtergrond en specialisaties 
van Van Ooijen Citrus BV. “Zoals onze 

naam al doet vermoeden, zijn we super
-gespecialiseerd in citrus,” vertelt hij. 
“Om gedurende het hele jaar top- 
producten te kunnen aanbieden werken 
we samen met leveranciers in Argentinië, 
Uruguay, Peru, Australië, USA, Mexico, 
Marokko en Zuid Afrika. Verder weten 
we ook de weg naar de beste Spaanse 
producten. Voor wie zeker wil zijn van 
12 maanden per jaar een hoogwaardig 
citrusaanbod, is Van Ooijen dé partij!”
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Super-gespecialiseerd in citrus
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Speerpunten
Kersen 

Kersen, ofwel het ‘zwarte goud’, is een 
verhaal apart. “En een vak apart,” ver-
telt Gielen. Van Ooijen Citrus BV haalt 
dit bijzondere steenfruit bij de beste 
telers in Spanje, Griekenland, Turkije, 
Canada en Argentinië. Gielen: “De ene 
klant wil donkere kersen, de andere weer 
lichtere. Elke markt, ja elke afnemer, kent 
zijn voorkeur en natuurlijk kennen wij 
die ook. Zo komt de juiste 
partij op het juiste adres; 
we hebben het immers zelf 
gecheckt..!”

Andere specialismen naast citrusfruit en 
kersen zijn granaatappelen en ijsbergsla. 
“Eén van de weinige groenten die we 
doen is ijsbergsla,” vertelt Gielen. “Met 
Spanje als wintertuin is onze ijsbergsla al 
jarenlang favoriet bij onze klanten. Ons 
geheim is simpel: gewoon een goed 
product leveren met een mooie uitstral-
ing en een marktconforme prijs. Met een 
beetje persoonlijke aandacht van ons.”

Facilities

Het magazijncomplex van Van Ooijen 
Citrus BV is ontworpen met aparte cold-
store-hallen, om de diverse producten 
op verschillende temperaturen te kunnen 
opslaan. “De orders die klaar staan voor 
de klant, worden ook in een  
temperatuurgeregelde omgeving ge-
plaatst,” vertelt Gielen. 

”We vinden het essentieel om eigen-
handig alle producten bij aankomst en 
bij vertrek te controleren. Ons kantoor 
en de loodsen zijn geïntegreerd, zodat 
we de kwaliteit continu kunnen zien en 
waarborgen.”

Fruit is een bijzonder natuurproduct. 
“Onmisbaar als voedingscomponent, 
kwetsbaar als handelswaar,” vat Gielen 
samen. “Daarnaast variëren de eisen die 
aan fruit gesteld worden van land tot 
land en van klant tot klant.”

Om een betrouwbare partner voor zijn 
afnemers te kunnen zijn, heeft Van  
Ooijen Citrus BV de volgende speer-
punten gedefinieerd:

 ✔We willen álles weten van de pro-
ducten die we verkopen. Daarom 
hebben we een select aantal pro-
ducten in ons assortiment en doen we 
alleen waar we goed in zijn. 

 ✔Groot worden door klein te blijven. 
We willen er persoonlijk op toe kun-
nen blijven zien dat alleen een pas-
sende partij fruit bij de koper aange-
boden wordt. Individueel maatwerk, 
dat is waar het om gaat bij Van  
Ooijen Citrus BV.

 ✔We leggen meer nadruk op kwaliteit 
dan op kwantiteit.

 ✔ Alle producten 
die bij Van Ooijen  
Citrus BV binnen-
komen ondergaan 
een uitgebreide 
kwaliteits keuring. 
Daarnaast hanteert 

het bedrijf het zogenaamde AEO  
(Authorised Economic Operator)  
certificaat, dat door de Douane wordt 
uitgereikt aan bedrijven die hoge  
veiligheidsstandaarden naleven in hun 
dagelijkse contacten met internationale 
klanten.

“Ons kantoor en de loodsen zijn 
geïntegreerd, zodat we de kwaliteit 
continu kunnen zien en waarborgen.”
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“Alle handel die binnenkomt 
willen we met eigen ogen zien.”



“Freshng bleek perfect 
aan te sluiten bij onze 

behoeften.”
Jacco Gielen, Van Ooijen Citrus

De unieke aanpak van Freshng

Een onderneming met zulke specifieke 
producten en dermate hoge standaarden 
als Van Ooijen Citrus BV, moet in zijn 
bedrijfsprocessen wel optimaal onder-
steund worden door de juiste  
bedrijfssoftware. “Daarvoor gebruiken 
wij sinds 2021 Freshng, het ERP pakket 
van Pantheon Automatisering dat spe- 
cifiek is ontwikkeld voor de groente en 
fruitbranche, “ vertelt Gielen. “En wij 
zijn erg tevreden over de manier waarop 
Freshng onze vitale bedrijfsprocessen 
ondersteunt!”

“Onze administratie is ooit begonnen op 
de achterkant van een bierviltje,” ver-
telt Gielen. “Dat bierviltje werd een A4, 
daarna kwam de computer en kwamen 
we terecht bij Exact en Excel. Dat werkte 
allemaal heel prima en flexibel, tot het 
moment kwam dat we echt begonnen te 
groeien…”

Op het moment dat Van Ooijen Citrus 
BV een fase van snelle groei en expansie 
inzette, was de tijd gekomen om ook de 
vitale bedrijfsprocessen te gaan  
automatiseren. Maar ja, hoe dan en met 
welk pakket?

“Met name de vastlegging en monitor-
ing van onze logistiek sloot niet aan bij 
de branche- en bedrijfsspecifieke werke-
lijkheid,” vertelt Gielen. 

“Bovendien werkten we in verschillen-
de systemen, waardoor er sprake was 
van veel dubbel werk en ook kans op 
fouten.” Behalve dat aspect, was ook 
van belang dat Van Ooijen Citrus BV een 
kleine onderneming was, die  
weliswaar heel snel groeide, maar  
waarbij de ‘menselijke maat’ en ‘korte 
lijnen’ wel essentieel waren (en tot op de 
dag van vandaag nog steeds zijn). “De 
oplossingen en pakketten van de grote 
internationale ERP-aanbieders waren 
gewoon veel te duur en ook te log en 
weinig flexibel voor onze organisatie,” 
zegt Gielen.

Toen viel het oog van de mensen van 
Van Ooijen Citrus BV op Freshng, de 
ERP-oplossing van Pantheon Bedrijfssoft-
ware voor de AGF-branche. “We  
draaiden een demo en maakten kennis 
met de ontwikkelaars achter Freshng,” 
vertelt Gielen. “Er was direct een klik. 
Freshng bleek heel goed te passen bij 
onze bedrijfsprocessen en de  
uitdagingen waar we voor stonden. 
Freshng bleek nog veel meer te kunnen 
dan we voor mogelijk hadden gehouden, 
en met het team van Freshng klikte het 
ook meteen. Zij bleken op dezelfde  
manier te werken en te denken als wij: 
snel, flexibel, met korte lijnen en per-
soonlijke aandacht en maatwerk.”                              
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Nazorg en helpdesk

De opleiding en implementatie van 
Freshng bij Van Ooijen Citrus vonden 
in razend tempo plaats. “Het was heel 
veel info in hele korte tijd,” blikt Gielen 
terug. “Maar het belangrijkste en meest 
waardevolle was vooral de nazorg en 
helpdeskfunctie van Freshng nadat we 
met het pakket waren gaan werken. Als 
er een vraag oprijst, dan is een mailtje of 
belletje genoeg om adequaat geholpen 
te worden door Pantheon.”

Er bestond bij de overgang naar Freshng 
best wat koudwatervrees bij Van Ooijen 
Citrus BV, onthult Gielen. “We hadden 
jarenlang volgens onze eigen  
ontwikkelde systematiek gewerkt, en we 
waren bang om met het nieuwe systeem 
te gaan werken en dan te ontdekken dat 
bepaalde zaken waaraan we gewend 
waren, niet meer mogelijk zouden zijn, 
maar niets bleek minder waar!” Freshng 
bewees zich vanaf de start als een solide 
systeem voor Van Ooijen Citrus.

“Freshng scheelt ons een berg admin-
istratief werk,” vertelt Gielen, “vroeger 
deden we de logistiek via Excel en de 
verkoopbonnen in Exact. Alles moest dus 
dubbel worden ingevoerd, naast elkaar 
worden gecontroleerd, om eventuele 
fouten er weer uit te halen. Nu ligt alles 
vast in 1 systeem, dat bovendien totaal 
aansluit op onze bedrijfsprocessen en 
behoeften als gespecialiseerde AGF- 
onderneming.”

Een lange lijst met voordelen

Efficiency, directe inzage in kosten 
en voorraadmutaties, de geautomati-
seerde “commissieafrekening”, inzage 
in verkoopresultaten voor de uitmelding 
en afrekening van een partij. De lijst met 
voordelen en winstpunten van Freshng is 
lang en schier onuitputtelijk.

“We zijn vanaf scratch met Freshng 
begonnen, en in samenwerking met 
Pantheon komen we samen steeds een 
stapje verder. We ontdekken steeds 
meer mogelijkheden,“ zegt Gielen. “Wij 
hoeven niet per se van 0 tot 100 binnen 
10 seconden. Maar stapsgewijs, en door 
ervaring wijzer geworden, ontwikkelen 
we het systeem en de toepassingen in 
gezamenlijkheid verder”.

“Het grootste voordeel van Freshng is 
dat onze administratieve rompslomp 
gehalveerd is. Dat scheelt enorm veel 
tijd en dus ook kosten,” aldus Gielen. 
“Inkoopnota’s boek ik direct in het sys-
teem in, zo verkrijgen we een direct 
inzicht in en directe invloed op onze 
directe kosten.”

“De nazorg en helpdesk 
van Freshng zijn heel 

goed.”
Jacco Gielen, Van Ooijen Citrus
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“Met Freshng 
maken we onze 
bedrijfsprocessen 
efficiënter”
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Zonnige toekomst
Ook de toekomst ziet Gielen met ver-
trouwen tegemoet. Als verdere mogelijk-
heden voor uitbreiding noemt hij de 
modules Transport (boeken van kosten 
op partijen), Documentbeheer (toevoe-
gen van relevante documenten aan parti-
jen) en het werken met  Global Gap [een 
internationaal kwaliteits certificaat voor 
leveranciers, red.]. “Met Freshng maken 
we onze bedrijfs processen efficiënter,” 
zegt Gielen, “en in de samenwerking 
met de mensen van  Freshng herkennen 
wij onszelf: korte lijnen, vlot reageren bij 
vragen en pro blemen, persoonlijke aan-
dacht; kortom: optimale support!”
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Heerenveen
Abe Lenstra boulevard 30
8448 JB Heerenveen

Woerden
Pompmolenlaan 10
3447 GK Woerden

Deventer
Zutphenseweg 31 - C5
7418 AH Deventer

Son
Ekkersrijt 4429
5692 DL Son

Ben je benieuwd hoe je Pantheon Bedrijfssoftware kan inzetten voor jouw organisatie? 
Of heb je aanvullende vragen? Wij staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden.

Vestigingen Pantheon

Telefoon:  0513 - 657 357

E-mail: info@pantheon-automatisering.nl

Website: www.pantheon-automatisering.nl

Contactgegevens

Website Bel direct

http://www.pantheon-automatisering.nl


Wil jij sneller en slimmer 
werken met Pantheon 
Bedrijfssoftware?

0513 - 657 357


