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De bouw van Robots 
en de Digital Transitie

Lely Horizon
Slim boeren binnen handbereik
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Lely - Wie we zijn



Arij van der Lely

Founder

Cornelis van der 

Lely Founder

Alexander van der Lely

CEO 2004-2019

Chairman Supervisory

Board

Lely
Familiebedrijf 
met landbouw 

in het DNA 

Olaf van der Lely

CEO 1989-2004



Aantal markten

> 40

Aantal 

productielocaties

2

Aantal

R&D locaties

3

Aantal levende 

patenten

1.600

R&D investering 

als onderdeel van 

de productomzet

6%

Aantal 

medewerkers

1.600+ 

fte 

Jaaromzet

€ 615 mln

Lely
vandaag



Onze klanten
wereldwijd

worden bediend
door 200 Lely 

Centers
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Wat  ons drijft – onze visie



Missie
Wij creëren 

innovatieve 
oplossingen waarmee 

onze klanten kunnen 

uitblinken in 

duurzame 
melkproductie om de 

wereld te voeden.



De Koe als
middelpunt



De volgende stap
Volledig 

gerobotiseerde en 
circulaire boerderij



Er zit 48 uur in de dag van de boer

We hebben onszelf verlengt tot in de digitale wereld

Het is alsof we een extra paar handen hebben zodat we meer voor 
elkaar kunnen krijgen en meer tijd hebben om te genieten

ShoppingeHealthiMonitor AnalysisFarmFlow Operate Community
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Ons probleem – Het verdienmodel



De software hoort er toch gewoon bij



Ons probleem – Quadrupel win

Servitization Customer Centric

ONS verdienmodel

Veehouder Franchiser ErfbetrederLely

Optimalisatie 
iedere individuele 

koe

Software kunnen 
verkopen

Verdienen aan 
innovaties

Juiste advies



Er zit veel waarde in data en algoritmen
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De oplossing – Digitalisering



Mechanisering

Automatisering

Digitaal Kanaal
eBilling

Klant centraal
lelyportal.com

Bezit versus Gebruik
license vs abonnement

Platform Business
data delen met partners

Waarde in Data
beslissingsondersteuning

Digitalisering



ONS verdienmodel

De oplossingen voor het verdienmodel

Servitization Customer Centric

Digitalisering

Veehouder Franchiser ErfbetrederLely

Optimalisatie iedere 
individuele koe

Software kunnen 
verkopen

Verdienen aan 
innovaties

Juiste advies

Inzichten uit data
Eenvoudig te 

gebruiken

Digitaal Kanaal
Zelfbediening

Abonnement op 
Algoritmes

Data delen en 
digitaal 

samenwerken
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Aanpak – Verandering



Van zien naar meten



RetailMetenInnoverenKosten-Baten

Afrekenen /LKoe/mEigen waarde

Afrekenen
/Robot/YLicentie BezitBij de Robot

Veranderingen

Gebruik

Verkoper

Zelfbediening



Verander curve – tijd is het antwoord
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Open einde - Uitnodiging



Kijk verder
• Wij zitten niet in de wereld van user profiles en advertenties

• Samenwerking creëert nieuwe 

mogelijkheden voor circulariteit, dieren 

welzijn en het wereldwijde voedsel 

vraagstuk

• Kijk naar de data in de keten

• Kijk verder dan je eigen schakel

• Kijk voorbij de volgende schakel

                            
                     

                        
                     

                        
                     

                        
                     

                        
                     

                        
                     

                            
                     



Uitnodiging voor samenwerking

• Kennis en ervaring uitwisseling

• Data uitwisseling in de keten

• Algoritme ontwikkeling

• Beheersbaarheid & Beveiliging

• Platform denken en Digitalisering




