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Focus op groei en continuïteit voor Agristo  

 

 

 

Het groeiverhaal van Agristo is op zijn minst spectaculair te noemen. Het bedrijf met vestigingen in 
Harelbeke, Wielsbeke, Nazareth en Tilburg groeide op 6 jaar tijd van ongeveer 250 naar 760 
medewerkers en verwerkt vandaag op jaarbasis ongeveer 750 000 ton aardappelen tot diepgevroren 
frieten en andere aardappelspecialiteiten. In zo’n sterk groeiende en steeds verder geautomatiseerde 
omgeving is een betrouwbare ICT-infrastructuur onontbeerlijk. CIO Martijn Mennen doet daarom 
beroep op het advies en de ondersteuning van Savaco. 

Automatisering en groei vragen mature IT-omgeving 

Een snelgroeiend bedrijf als Agristo rekent dagelijks af met tal van IT-uitdagingen, weet Martijn: “Het 
aantal medewerkers is de laatste zes jaar verdriedubbeld. De meeste onder hen hebben nood aan 
materialen die door IT verstrekt worden: pc’s, laptops, schermen, maar ook printers, telefoons 
enzovoort. Die materialen moeten we niet alleen voorzien, maar ook installeren en configureren. Als 
basis voor dit alles moeten we interne datacenters voorzien die gedimensioneerd zijn op dit soort 
groei. Tel daarbij nog eens op dat veel van onze collega’s steeds mobieler gaan werken, en je ziet 
meteen de enorme uitdaging voor de afdeling ICT Infrastructure, die tot drie jaar geleden slechts uit 
drie personen bestond.” 
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Binnen de groei van Agristo is automatisering een 
belangrijke schakel, die leidt tot hoge eisen voor de IT-
dienst. “Er is een zeer hoge mate van automatisering binnen 
zowel de productie- als de inpakafdeling. Een uitval van 
backoffice-componenten zou dan ook snel tot stilstand 
leiden, met niet alleen praktische problemen tot gevolg, 
maar ook verliezen, zowel financieel als wat betreft 
product”, legt Martijn uit. “Een stabiele ICT-omgeving in de 
meest brede zin van het woord is dan ook cruciaal voor onze 
bedrijfsvoering. Daarom denken we bij de keuze voor een 
bepaalde technologie telkens vanuit het oogpunt ‘minimale 

downtime’, net om dit soort verliezen te voorkomen.” 

 

 

Strategisch partnership met oog op groei  

Al sinds 2011 werkt Agristo nauw samen met vaste IT-partner Savaco. Agristo koos toen voor een lokale 
partner die met het bedrijf kon meegroeien. “De no-nonsense aanpak van Savaco én een duidelijke 
toekomstvisie voor Agristo’s ambitieuze groeiplannen, heeft ons doen besluiten om met Savaco een 
strategisch partnership aan te gaan,” aldus Martijn. 

 

|Wie is Agristo?|  
Agristo werd opgericht in 1986 en is vandaag een wereldspeler in 
de ontwikkeling en productie van diepgevroren frieten en andere 
aardappelspecialiteiten. De Belgische onderneming met 
hoofdzetel in Harelbeke en productievestigingen in Nazareth, 
Tilburg (Nederland) en sinds kort ook Wielsbeke, zet sterk in op 
groei, automatisering en kwaliteit.  

www.agristo.com  

 “Een stabiele ICT-omgeving in de meest brede zin van het woord 
is cruciaal voor onze bedrijfsvoering. Daarom denken we bij de 

keuze voor een bepaalde technologie telkens vanuit het oogpunt 
‘minimale downtime’.” 

 

Martijn Mennen, CIO Agristo  

http://www.agristo.com/
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In een eerste project werd samen met Savaco de volledige IT-infrastructuur in de vestigingen in 
Harelbeke, Tilburg en Nazareth vernieuwd en werd één datacenter opgesplitst naar twee locaties om 
zo de beschikbaarheid van het systeem te garanderen. Ook toen al stond bedrijfscontinuïteit hoog op 
de agenda. Toen deze infrastructuur enkele jaren later aan vernieuwing toe was, klopte Agristo 
opnieuw bij Savaco aan – zij het dit keer met ietwat ambitieuzere doelstellingen. 

Ambitieus IT-vernieuwingsproject  

Om de productiecapaciteit uit te breiden, besliste Agristo om een gloednieuwe productie-eenheid met 
diepvriesmagazijn te bouwen in Wielsbeke. Omdat de bestaande centrale IT-infrastructuur in het 
hoofdkwartier in Harelbeke aan vernieuwing toe was, werd besloten om ook de IT-omgeving volledig 
te vernieuwen en onder te brengen op de nieuwe site.  

“Vanaf het begin van het project voor de 
bouw van onze nieuwe plant bleek hoe 
ambitieus de plannen waren en tegen 
welk verschroeiend tempo er gewerkt 
zou worden”, vertelt Martijn. “Tegelijk 
zagen we hierin een uitgelezen 
mogelijkheid om van de nieuwe site – 
ook op IT-infrastructuurvlak – een 
modelfabriek te maken. Het interne 
projectteam heeft samen met Savaco 
een compleet design uitgewerkt van 
deze nieuwe omgeving, gaande van 
netwerktopologie tot storage, security en backup/restore-oplossingen. Op basis van onze interne 
know-how en de expertise van Savaco enerzijds, en een doorgedreven budgetoefening anderzijds, is 
uiteindelijk gekozen voor een, mogen we wel zeggen, state-of-the-art uitwerking voor ons datacenter.” 

 

 

Advies en ondersteuning van design tot oplevering  

Het hele IT-vernieuwingsproject stond onder flink wat druk. Niet alleen moest de IT-infrastructuur 
vernieuwd worden, de hele omgeving moest ook verhuizen naar een nieuwe site. Dit alles moest 
gebeuren met een minimum aan downtime voor de bestaande productiesites én moest op tijd klaar 
zijn om de ingebruikname van de nieuwe productielijn te ondersteunen.  

 “Bij de bouw van onze nieuwe plant zagen we een uitgelezen 
mogelijkheid om van de nieuwe site – ook op IT-infrastructuurvlak 

– een modelfabriek te maken.” 
 

Martijn Mennen, CIO Agristo  
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Gelukkig kon het projectteam van Agristo doorheen het hele project rekenen op ondersteuning van 
het Savaco-team. Bij het uitdenken van de nieuwe infrastructuur hield Savaco rekening met een aantal 
fundamentele vereisten van Agristo. “De kracht van Savaco ligt in de breedte van de infrastructuur-
oplossingen waarin ze kunnen meedenken. Zo wordt er gewerkt met een maturiteitsmodel dat 
rekening houdt met toekomstige groeiscenario’s”, vertelt Martijn. 

Tijdens de implementatie van het project nam Savaco het voortouw, gaande van project management 
tot de effectieve installatie en configuratie van de nieuwe infrastructuur. “Daarnaast wordt veel 
aandacht geschonken aan documentatie, iets waar we bij Agristo (en bij uitbreiding de 
voedingsindustrie) zeer veel belang aan hechten.” 

Klaar voor verdere groei  

Intussen draait de eerste productielijn op de nieuwe site al op volle toeren en is ook de IT-omgeving 
volledig functioneel. Maar ook nu nog kan Agristo rekenen op operationele ondersteuning door 
Savaco. Een team van specialisten gaat regelmatig bij Agristo langs en biedt naast dagdagelijkse 
support ook proactief advies om zo de toekomst voor de IT-dienst te helpen uitstippelen. “Savaco is 
een strategische partner, maar toch is het voor ons cruciaal dat er ook in onze interne afdeling 
Infrastructure  voldoende kennis is voor verdere optimalisatie in gebruik en configuratie van de 
infrastructuur. In die zin zijn de operationele diensten van Savaco een ideale formule. Het Savaco-team 
werkt enkele vooraf afgesproken topics af, maar tegelijkertijd krijgen onze interne IT-medewerkers de 
mogelijkheid om over de schouder mee te kijken, feedback te ontvangen en zeer specifiek voor de 
Agristo-infrastructuur zaken bij te leren”, aldus Martijn. 

Ook in de nabije toekomst zit de ICT-afdeling bij Agristo niet stil. Op dit moment werkt men volop aan 
de voorbereidingen voor de installatie van een tweede productielijn op de nieuwe site in Wielsbeke, 
maar ook aan uitbreidingen en vernieuwingen in de sites in Tilburg en Nazareth. “Daarnaast 
optimaliseren we het gebruik van interne applicaties zoals Microsoft System Center, werken we aan 
een volledige redesign en herinstallatie van onze SharePointomgeving, bereiden we een Exchange-
migratie voor, en optimaliseren we onze infrastructuurmonitoring. Zeer ambitieuze doelstellingen 
dus!”, aldus Martijn. “Op elk van deze (verbeterings-)trajecten krijgen we waardevolle input van 
Savaco. Waar nodig zit onze IT-partner zelfs mee in de ‘driver’s seat’.”  

 

|Vragen?| 
Indien u nog vragen heeft over dit specifieke project of indien u 
meer informatie wenst over hoe Savaco kan helpen om uw IT-
doelstellingen te realiseren, aarzel niet om vrijblijvend contact op 
te nemen met Fries Vandendriessche 
(fries.vandendriessche@savaco.com; 056/26.03.10). 
 

Meer info: www.savaco.com 
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