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Technologie & Techniek

VMT organiseerde onlangs een congres 
‘Automatiseren in de fabriek’ waar ver-
schillende experts en ervaringsdeskundi-
gen over fabrieksautomatisering oftewel 
MES (Manufacturing Execution System) 
spraken.

Wanneer automatiseren in de fabriek?
Continu verbeteren staat aan de basis 
van automatiseren op de werkvloer, blijkt 
uit de lezingen. VMT schreef al vaker over 
verbetertrajecten zoals Lean, Six Sigma 
en TPM. De automatisch gegenereerde 
realtime informatie van tal van parame-
ters helpt bedrijven om hun doelstel-
lingen op efficiëntie en transparantie te 
halen. Paul Bron, voormalig operations 
manager bij smaak- en geurstoffenfa-
brikant Quest, vertelde dat het bedrijf 
verschillende geïntegreerde projecten 
initieerde om het verbeterproces te facili-
teren. De productieomgeving had onder 
andere te maken met een verscheiden-
heid aan ordergrootte, een seizoensge-
dreven marktvraag en een groot aantal 
productrecepten. 
Volgens Bron is een integrale aanpak 
essentieel om suboptimalisatie te voor-
komen. “Maak keuzes en houd de scope 
beperkt. De organisatie moet kunnen 
meegroeien”, hield hij de toehoorders 
voor. 

Wat houdt MES in?
MES is een verzamelnaam voor verschil-
lende softwaremodules voor het auto-
matiseren van processen in de fabriek, 
bijvoorbeeld gedetailleerde planning, 
datacollectie, materiaalmanagement 
en tracking&tracing. MES is een admi-
nistratief systeem, maar dan voor de 
fabriek. Een bedrijf kan afhankelijk van 

de doelstellingen beslissen welk proces 
het wil automatiseren. Bianca Scholten, 
dagvoorzitter en principal consultant bij 
TASK24, toonde een overzicht van wat 
te koop is op het gebied van fabrieks-
automatisering. Een geautomatiseerde 
kantooromgeving hebben de meeste 
bedrijven al, meestal in de vorm van een 
ERP-pakket, vaak SAP. MES is vaak spe-
cifieker en gedetailleerder dan ERP. Veel 
bedrijven gebruiken voor de productie-
planning Excel. Bij complexe plannings-
vraagstukken is dit systeem vaak niet 
meer toereikend. 

Wat kan ik met de verzamelde data? 
Frits Quadt van Quadt Consultancy is 
gespecialiseerd in statistische analyses 
en liet zien dat er flink wat geld is te 
besparen door verzamelde data te analy-
seren. Volgens Quadt is het met statisti-
sche analyse mogelijk om onverklaarde 
verliezen te detecteren, verschillen in 
leveranciers vast te stellen en de specifi-
caties scherper in te stellen. Een praktijk-
voorbeeld van het productieproces van 
een vleesproduct liet zien dat één van de 
operators een lager gemiddeld gewicht 
en een kleinere spreiding had dan de 
operators van de andere shifts. Door deze 
kennis te delen heeft het bedrijf flink aan 
grondstoffen bespaard. 

Wie beheert het systeem: IT of automa-
tisering?
Wie is verantwoordelijk voor de automa-
tisering op de fabriekvloer? De IT-engi-
neer of de procestechnoloog? Deze vraag 
was onderwerp van discussie. Volgens 
de aanwezigen spreken de IT-er en de 
technoloog een andere taal en hebben 
ze bovendien een andere scope. De IT-

engineer is vaak verantwoordelijk voor de 
kantoorautomatisering en heeft minder 
inzicht op de processen op de fabrieks-
vloer. Een procestechnoloog heeft 
minder inzicht in software en alles wat 
daaromheen hangt. De voedingsmidde-
lenbedrijven die op het congres aanwezig 
waren, kwamen zowel met de plantma-
nagers als IT-specialisten. Het is duidelijk 
dat beide groepen bij de automatisering 
op de fabrieksvloer betrokken moeten 
zijn wil het een succes worden. 

Meer en beter inzicht in de procesgegevens. Kwaliteitsborging 

door een constante wijze van produceren. Minder 

grondstofverbruik en minder storingen. Dit zijn enkele redenen 

voor bedrijven om te investeren in automatisering op de 

werkvloer. Wanneer loont het om hierin te investeren?

Verbeteren gaat voor  
automatiseren 

Congres

MES is een administratief systeem, maar dan voor de 
fabriek.

Deze dag is mede mogelijk gemaakt 
door:

Dionne Irving
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