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Traceerbaarheid

Fritesfabrikant Lamb Weston/Meijer VOF
heeft de invoering van het bedrijfsinfor-
matiesysteem SAP gebruikt om op een
gestructureerde manier de eigen presta-
ties op het gebied van traceerbaarheid te
verbeteren en te formaliseren. Het geïn-
tegreerde systeem SAP stelt hoge eisen
aan de afstemming van bedrijfsproces-
sen tussen de verschillende afdelingen.
Om die reden is, naast de functionele
werkgroepen zoals financiën, verkoop en

inkoop, een geïntegreerde werkgroep
traceerbaarheid in het leven geroepen.
Afgevaardigden van productie, kwaliteit,
distributie en inkoop hebben hier de
hoofdlijnen voor traceerbaarheid vastge-
legd. Deze hoofdlijnen vormden de rand-

voorwaarden die door de functionele
teams werden gebruikt bij de inrichting
van SAP en het bepalen van de bijbeho-
rende nieuwe werkwijzen.

Basis
De partijadministratie vormt de basis
voor het traceerbaarheidssysteem. Een
van de belangrijkste elementen hierin is
het bepalen van de omvang van een par-
tij eindproducten. Bij Lamb
Weston/Meijer worden continu vrachten
aardappelen aangevoerd die direct wor-
den verwerkt tot verschillende soorten
frites en aardappelvlokken. In het pro-
ductieproces zelf treedt geen partijvor-
ming op. De werkgroep heeft gekozen
voor een pallet eindproduct als partij. De
voornaamste redenen hiervoor zijn de
goede aansluiting bij de bestaande
methodieken voor keuring en blokkering

en de integratie met distributie.
Een belangrijk uitgangspunt van de
werkgroep was dat de administratieve
situatie een betrouwbaar beeld van de
fysieke situatie moet geven en niet mag
leiden tot schijnnauwkeurigheden. Dit
geldt zowel voor grondstoffen als voor
eindproducten.

Direct
In een informatiesysteem als SAP vormt
een productieorder de schakel tussen de
geproduceerde pallets eindproduct en de
verbruikte partijen grondstoffen. Als pre-
cies wordt geregistreerd hoeveel van wel-
ke partij grondstoffen is verbruikt voor
een bepaalde productieorder, dan wordt
een directe relatie gelegd tussen een pal-
let eindproduct en de partij van een
grondstof. Met SAP kan dan zonder ver-
dere handmatige activiteiten een voor-

Lamb Weston/Meijer 
traceert met SAP

De invoering van bedrijfsinformatiesysteem SAP vormde voor Lamb Wes-

ton/Meijer de aanleiding om de traceerbaarheid binnen het bedrijf onder

de loep te nemen. Op structurele wijze is nagedacht over de te traceren

eenheid eindproduct en de administratie van het grondstofverbruik. Het

resultaat is een op maat gesneden traceerbaarheidssysteem.

Leon Segerink
(links), QA technical
manager en John
Wiskerke, Integra-
tion manager,  zijn
nauw betrokken
geweest bij de orga-
nisatie van traceer-
baarheid.
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In het productieproces zelf 
treedt geen partijvorming op
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gevolgd door de overige processen half
juni.

Stap verder
Een belangrijke organisatorische wijzi-
ging die door invoering van SAP heeft
plaats gevonden, is het moment en de
wijze van verbruiksregistratie. In plaats
van registratie op formulieren en in ver-
schillende systemen heeft SAP het moge-
lijk gemaakt ‘real time’ te registreren in
één geïntegreerd systeem. Hierdoor is de
systeemregistratie richting productieme-
dewerkers verschoven. Met betrekking
tot traceerbaarheid is dit een grote stap
voorwaarts. Door de real-time registratie
is de informatie meer up to date.
Met SAP heeft Lamb Weston/Meijer de
traceerbaarheid binnen het bedrijf goed

geregeld. Een stapsgewijze traceringana-
lyse door de keten is mogelijk door een
goede registratie van in- en uitgaande
productstromen. Van grondstoffen is
bekend wanneer ze zijn geleverd en door
wie. Van pallets eindproducten weet
Lamb Weston/Meijer aan wie ze zijn gele-
verd en wanneer. 
Voor de grondstof aardappelen gaat het
bedrijf een stap verder. Contracttelers
van aardappelen kunnen via een
managementsysteem gegevens over de
teelt van hun aardappelen op elektroni-
sche wijze aanleveren. De koppeling van
de teeltgegevens aan de productiegege-
vens in SAP maakt een nog snelle trace-
ring naar teler en teeltomstandigheden
mogelijk.

Leon Segerink, John Wiskerke en 
Peter Tielemans
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Lamb Weston/Meijer produceert
frites en aardappelvlokken. Klan-
ten zijn internationale fastfoodres-
taurant-, catering- en retailbedrij-
ven in Europa, Midden Oosten,
Centraal- en Zuid-Amerika. Het
snelgroeiende bedrijf met vestigin-
gen in Kruiningen, Oosterbierum
en Bergen op Zoom heeft ruim
1.000 medewerkers.
In 1994 is de joint-venture Lamb
Weston/Meijer ontstaan tussen de
Nederlandse aardappelspecialist
Meijer en de Amerikaanse aardap-

pelverwerker Lamb Westen Inc.
Meijer teelt en ontwikkelt aardap-
pelsoorten en is momenteel een
van Europa’s grootste aardappel-
handelaren. Lamb Weston Inc. is
een onafhankelijk opererend
bedrijf van ConAgra Inc., een gedi-
versifieerd voedingsbedrijf met
een omzet van $ 26 mrd met pro-
ductiefaciliteiten in 34 landen ver-
spreid over de hele wereld.

Lamb Weston/Meijer

waartse en achterwaartse traceringanaly-
se worden uitgevoerd: van grondstof naar
eindproduct en vice versa.
Lamb Weston/Meijer heeft bewust geko-
zen voor onderscheid in de verbruiksad-
ministratie van verschillende soorten
grondstoffen. Indien grondstoffen per
partij worden aangeleverd en opgesla-
gen, wordt voor elke productieorder het
werkelijke verbruik van zo’n partij geregi-
streerd. Dit geldt onder andere voor aan-
gevoerde aardappelen en primaire ver-
pakkingsmaterialen. Hierdoor is een
snelle en nauwkeurige traceerbaarheid
mogelijk.

Indirect
Voor andere grondstoffen, zoals zout,
woog de versnelling van traceerbaarheid
niet op tegen de grotere administratieve
last van een registratie van het werkelijke
verbruik van een partij per productieor-
der. Dit geldt indien batches van een
grondstof niet direct zijn toe te wijzen
aan één productieorder en/of indien ver-
menging van grondstof tijdens de opslag
plaatsvindt.
Het voeren van een directe registratie zou
in die gevallen zelfs tot schijnnauwkeu-
righeid leiden. Bij een directe registratie
moet dan op basis van een schatting de
verbruikte partij worden vastgesteld. Dit
is geen betrouwbare basis voor werkelijk
verbruikte partijen grondstoffen.
Voor deze grondstoffen wordt het
moment van ingebruikname van een par-
tij van deze grondstof genoteerd. De
traceringanalyse van pallets eindproduct
wordt dan uitgevoerd op basis van de
productietijden en de lijsten van inge-
bruikname van de partijen grondstof.
Ook bij deze indirecte methode zijn alle
gegevens beschikbaar in SAP, alleen is

een extra stap nodig om de grondstofpar-
tijen te relateren aan de pallets eindpro-
duct.
De indirecte methode is onnauwkeuriger
dan de directe methode en leidt in geval
van een incident tot een recall van een
grotere hoeveelheid eindproduct. Wel is
het met deze methode mogelijk om het
juiste eindproduct terug te halen.

Blauwdruk
Op basis van bovengenoemde uitgangs-
punten is per grondstof een blauwdruk
opgesteld. Hierin zijn alle relevante
aspecten betreffende partijadministratie
en traceerbaarheid opgenomen, zoals
hoe de partij fysiek wordt geïdentifi-
ceerd, welke partijkenmerken worden
vastgelegd (bijvoorbeeld houdbaarheid
en kwaliteitskenmerken) en hoe de ver-
bruiksregistratie plaatsvindt, direct of
indirect. De blauwdrukken per grondstof
zijn de basis geweest voor het inrichten
van de bedrijfsprocessen en voor SAP.
Leden van het projectteam van Lamb
Weston/Meijer hebben het personeel een
uitvoerige training gegeven in de nieuwe
werkwijzen en het gebruik van SAP hier-
bij. De nieuwe werkwijzen in twee stap-
pen ingevoerd. De distributieprocessen
en een deel van de kwaliteitsprocessen
zijn in april van dit jaar ‘live’ gegaan,

Door de real-time registratie is
de informatie meer up to date

Sinds de invoering van SAP voeren productiemedewerkers zelf de productregistratie uit.


