
Kaas met de ‘K’ van kwaliteit
In 2012 zijn wij gestart met de realisatie van de 
groenste kaasmakerij op aarde. Het duurzame 
ontwerp gaat prachtig op in de omgeving van de 
Beemster, wat overigens behoort tot het Unesco 
werelderfgoed.” vertelt Borger. Koningin Maxima 
opende de nieuwe kaasmakerij officieel in 2014, in 
hoogst eigen persoon.

BijBij CONO Kaasmakers staat het maken van een 
kwalitatief hoogwaardig en duurzaam product 
voorop. Dit uitgangspunt wordt tevens toegepast 
op de interne bedrijfssituatie. 

“Bij“Bij de bouw van de nieuwe kaasmakerij heeft 
ISSYS ICT samen met ons de ICT infrastructuur 
ontworpen en opnieuw ingericht. Niet alleen is er 
een nieuw netwerk aangelegd, ISSYS ICT creëerde 
tevens een nieuwe server en storage omgeving.”

Bij de oplevering gaven wij hen de verantwoordelijkheid voor het continue 
monitoren van de systemen. Het uitbesteden van het beheer geeft ons de 
mogelijkheidmogelijkheid om de inzet van onze eigen ICT afdeling toe te spitsen op infor-
matievoorziening. Naast het beheer van de ICT omgeving, vormt de specifieke 
kennis van ISSYS ICT binnen onze ICT projecten een waardevolle aanvulling op 
onze eigen ervaringen. De ISSYS ICT specialisten zijn hier zodoende kind aan 
huis.  Mocht er een calamiteit plaatsvinden, dan kunnen wij 24 uur per dag een 
beroep doen op de professionele Helpdesk. Door deze service en kennis van 
ISSYS ICT wordt onze flexibiliteit vergroot en dat biedt een stuk rust voor ons.” 
aldus Borger.aldus Borger.

Beheer

De coöperatie van melkveehouders uit het 
Noord-Hollandse Beemster maakt niet alleen eerlijke 
kaas, door aandacht te houden voor mens, dier en 
milieu. Ze heeft in de loop der jaren een koninklijk 
randje gekregen. In juni 2001 verleende koningin 
Beatrix het recht aan CONO om het predicaat 
‘Hofleverancier’‘Hofleverancier’ te voeren. Deze eer komt toe aan 
bedrijven die minimaal 100 jaar oud zijn en een 
uitzonderlijke staat van dienst hebben.

Ov     Cono Kaasmakers
CONO Kaasmakers combineert het traditionele productieproces met de 
meest duurzame en moderne technieken. “Gezien onze staat van dienst, zijn 
wij niet bepaald een groentje in onze branche, maar wel degelijk de groen-
ste!”, aldus Gert-Jan Borger, teamleider IT bij CONO.  De afgelopen jaren heeft 
de organisatie een flinke groei doorgemaakt, onder meer op het gebied van 
innovatie. Hierdoor is het zwaartepunt steeds meer op ICT komen te liggen. 
“Zo worden onze processen de komende jaren ook steeds meer ondersteund 
doordoor verzamelde data uit onze applicaties. Onlangs hebben we de keuze ge-
maakt om onze eigen mensen meer en meer in te zetten voor het generen 
van informatie ter ondersteuning van onze bedrijfsprocessen. Gevolg hiervan 
is het uitbesteden van een belangrijk deel van het systeem- en infrabeheer. 
De samenwerking met ISSYS ICT vroeg daarom om verdere intensivering.

De vraag van CONO Kaasmakers

“De service en kennis van ISSYS ICT vergroot onze flexibiliteit en dat biedt een stuk rust voor ons.”

De groenste kaas 
met een gouden randje

Geen omkijken naar systemen en 
data en focus op core activiteiten

Continuïteit 
van systemen 

Specialistische kennis biedt waardevolle 
aanvulling op eigen competentie

Betrouwbare ontzorging; 
remote en lokaal beheer

Bij calamiteiten altijd kunnen terug-
vallen op support van specialisten

24/7 professionele 
ondersteuning


