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Voedselveiligheid & Kwaliteit

Veel kleine en middelgrote voedingsmid-
delenbedrijven beheren hun product-
specificaties in Word of Excel. Op de bij-
eenkomst ‘Efficiënter omgaan met spe-
cificaties’ die VMT op 1 juni in Maarssen 
hield, kregen zij tal van mogelijkheden 
aangereikt hoe ze met behulp van soft-
warepakketten het digitaal bijhouden en 
uitwisselen van specs kunnen verbeteren.

Maar wat te doen: een gespecialiseerd 
pakket aanschaffen met nadruk op bij-
voorbeeld kwaliteitszorg of receptuur-
beheer of kiezen voor een geïntegreerde 
bedrijfsaanpak in de vorm van een ERP-
module of -pakket? Zaken als bedrijfs-
grootte, visie en investeringsruimte zul-
len daarbij vaak de doorslag geven.

ERP
“Een ERP-pakket als SAP biedt inmiddels 
dezelfde diepgang en breedte als gespe-

cialiseerde softwarepakketten”, beweer-
de Jacko Obels van Delaware. Sommige 
aanbieders van gespecialiseerde pakket-
ten plaatsten daar achteraf kanttekenin-
gen bij en wijzen erop dat ook gebruikers 
van SAP vaak hun pakketten gebruiken. 
Diepgang is natuurlijk slechts een van 
de aanschaffingscriteria. Voor grotere 
bedrijven zal de geïntegreerde opbouw 
van een ERP-pakket mogelijk aanspre-
ken, maar daar staan relatief hoge kosten 
en lange implementatietrajecten van een 
jaar of (veel) meer tegenover. Voor veel 
bedrijven die nu nog met Word of Excel 
werken, zal dat nog een stap te ver zijn. 
Voor hen bieden gespecialiseerde pak-
ketten als Bestmix, Eclarion, Peqasus, 
Quasydoc en Simatic IT Interspec moge-
lijk meer perspectief. Deze vergen ten 
opzichte van ERP-pakketten veel lagere 
investeringen en weinig voorbereidings-
tijd, zeker bij pakketten waarop de fabri-
kant online kan inloggen.

Databanken
Eén systeem waarmee alle schakels in de 
keten productgegevens kunnen uitwisse-

len, blijft voorlopig een utopie, zo leerde 
de bijeenkomst. Maar hoe kan een fabri-
kant dan toch efficiënt communiceren 
met het groeiende aantal (internationale) 
databanken van retail, grootverbruikers, 
eigen sector zoals SpecsPlaza voor de 
bakkerijsector, voorlichtende instanties 
en (semi-)overheid. 
Business consultant Henk Aarts van 
Q-ray presenteerde een concept waar-
bij de fabrikant zijn productinformatie 
eenmalig moet intypen, waarna geheel 
automatisch iedere geïnteresseerde par-
tij precies die info ontvangt waarvoor de 
fabrikant hem heeft geautoriseerd (send 
once, publish many; zie VMT 7, 2010 pag. 
18-19).
Binnen GS1 Nederland hebben retailers 
en voedingsmiddelenfabrikanten de 
handen al ineengeslagen om branche-
afspraken te maken over het uitwisselen 
van productinhoudelijke gegevens. Doel 
is dat de consument in de winkel zelf met 
een scanner extra informatie kan opvra-
gen. “We starten met de brongegevens 
die wettelijk verplicht zijn”, aldus bran-
cheadviseur levensmiddelen Marco van 
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keurmerken, presentatie en bereidings-
wijze (met foto of filmpje), enzovoorts. 
Informatie die op een toegankelijke 
manier wordt gepresenteerd. 
Volgens Kleuskens vertellen fabrikanten 
nog veel te weinig over hun producten 
aan hun (potentiële) afnemers. “Diezelf-
de informatie zou bijvoorbeeld ook een 
zorg instelling voor een bedsite terminal 
kunnen gebruiken om hun cliënten een 
beter beeld te geven van de maaltijd of 
het tussendoortje dat zij kunnen bestel-
len.”

Betrouwbaar
“Specificaties zijn een contract”, aldus 
Heereluurt Heeres van TNO’s Bureau 
Levensmiddelen Recht. “En net als bij 
een contract moet de leverancier/opstel-
ler ervan zich ook aan de specificaties 
houden.” En daaraan schort het in de 
praktijk nogal eens. Vaak worden deze 
niet ontdekt bij gebrek aan controle, 
soms wel en volgen er boetes, recalls of 
worden zelfs leverancierscontracten ver-
broken. Behalve ziekte of overlijden en 
de daarmee gepaard gaande imagoscha-
de kunnen recalls aanzienlijke financiële 
schade opleveren. “Een recall waarbij 
metaaldeeltjes in meel niet door de fabri-
kant werden ontdekt, leverde hun een 
schade op van €25 miljoen”, gaf Heeres 
als voorbeeld. “En ook deze fabrikant 
dacht: zoiets overkomt mij niet.”

der Lee van GS1. “Denk aan ingrediënten, 
allergenen en nutriënteninformatie. De 
strategie is om deze leveranciersdata 
via de GS1 DAS database en het GDSN-
netwerk uit te wisselen.” (Zie VMT 7, 2010 
pag. 14-15).

Retail
Bij zowel retail als fabrikanten is er 
wederzijds veel onbegrip over het nut, de 
betrouwbaarheid en snelheid waarmee 
ze van elkaar specs willen ontvangen. 
Dagvoorzitter Hanneke Vriend deelde 
de zaal in drie vakken in met respectie-
velijk ngo’s en consument, fabrikanten 
en retailers en vroeg hen achterliggende 
oorzaken en oplossingen te bedenken.
Spreker Paul van Hooren van Superunie 
merkte tot zijn tevredenheid dat leve-
ranciers die als retailer mochten praten 
“absoluut begrepen waar het retailers 
om te doen is en eigenlijk de supermark-
ten wel begrijpen. Zij doen bij hun toele-
veranciers immers precies hetzelfde”. Hij 
verzekerde de fabrikanten dat Superunie 
geen spec te veel van hen vraagt. Dat 
nam niet weg dat de specs van kruiden-
mengsels, vooral het nut daarvan, het 
nodige rumoer in de zaal veroorzaakten. 
Vooral het achterhalen van de herkomst 
wordt niet zinvol geacht, uitgezon-
derd die gevallen waarbij het land van 
herkomst synoniem is met specifieke 
producteigenschappen. Het argument 
dat een retailer bij calamiteiten snel wil 
weten of een bepaalde stof in zijn huis-
merkproduct is verwerkt, leverde Van 
Hooren enig begrip op. 
De opmerking van een deelnemer, dat 
bij een crisis de herkomst altijd nog kan 
worden achterhaald, werd door de zaal 

lacherig terzijde geschoven. Mogelijk 
dat op brancheniveau afspraken kunnen 
worden gemaakt over bij welke gehaltes 
in het eindproduct de herkomst van het 
ingrediënt bekend moet zijn. Het beleid 
van de VWA zou daarbij als vertrekpunt 
kunnen worden genomen.

Leveranciersmodule
Alle grote retailers ontvangen en beheren 
de productspecificaties van hun huismer-
ken via het pakket Foodscore van Opi-
nion Consultancy (voorheen Foodscore). 
Bas van Driel demonstreerde de nieuwe 
leveranciersmodule die zij vanaf juni aan-
bieden. De fabrikant krijgt al in het ope-
ningsscherm per retailer een overzicht 
van de huismerken die hij maakt. Behalve 
de EAN-code is ook een productomschrij-
ving (bijvoorbeeld pindakaas) te zien. 
Door op een product te klikken, verschij-
nen de achterliggende specificaties. 
Fabrikanten kunnen invulschermen van 
meerdere retailers naast elkaar op hun 
beeldscherm openen. Met de compu-
termuis kunnen zij informatie van het 
ene naar het andere deelvenster slepen. 
Een productspecificatie kan zelfs in zijn 
geheel worden gekopieerd, waarna de 
medewerker alleen productspecifieke 
details hoeft te wijzigen.
Fabrikanten kunnen de leveranciersmo-
dule ook gebruiken voor hun toeleveran-
ciers. Daarvoor maakt de producent in 
het pakket een productspecificatie aan 
en verzoekt hij zijn toeleverancier deze 
in te vullen. Via verschillende autorisa-
tiestappen wordt de specificatie bij- en 
uiteindelijk vastgesteld. Van Driel: “Dit 
maakt het beheer van de specificatie-
gegevens voor de producenten een stuk 
eenvoudiger. Eventuele automatische 
koppelingen met de specificatiesystemen 
van de retailers of andere klanten zijn 
daardoor in de toekomst makkelijker te 
realiseren.”

Grootverbruik
Voor grootverbruikers hoeven fabrikan-
ten hun specs nog maar één keer in te 
voeren en te updaten via de database van 
PS in foodservice, voorheen de Grootver-
bruikers Product Informatie (GPI). “Daar-
bij kijken wij altijd of we de informatie uit 
het ERP-systeem van de fabrikant digitaal 
kunnen inlezen”, aldus Nicole Kleuskens. 
Zij toonde hoe fabrikanten uitgebreide 
informatie in deze database kunnen 
onderbrengen. Gedacht kan worden aan 
afbeeldingen van een product, maar ook 
informatie over allergenen, herkomst, 

Congres

Hans Damman
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