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Technologie & Techniek
Thema: Procesoptimalisatie & Energiebesparing

De Intersnack Group is Europees aan-
bieder van zoute snacks, chips, noten en 
aanverwante producten zoals pindakaas. 
Intersnack Nederland maakt jaarlijks 
een gezonde groei door waardoor een 
efficiënte benutting van het machinepark 
een steeds belangrijker factor is gewor-
den met betrekking tot het succes van 
de onderneming. Vanuit dit perspectief 
is er meer en meer de behoefte ontstaan  
aan een dashboard voor productie: een 
dashboard voor productiemedewerkers, 
productieleiding en management om 
real-time inzicht te krijgen in de perfor-
mance. Twee jaar geleden is door Inter-

snack Nederland een project gestart om 
dit doel te realiseren.

Functionele eisen
Vanuit de werkgroep is gestart met 
het formuleren van een aantal hoofd-
doelstellingen die werden uitgewerkt in 
functionele eisen. De vier belangrijkste 
eisen waren: een reële terugverdientijd, 
real-time beschikbaarheid van productie-
gegevens, een hoge mate van betrouw-
baarheid en de mogelijkheid om analyses 
te maken ter ondersteuning van het con-
tinue verbeterproces.  
Voor de registratie van productiegege-

vens is gekozen voor het Overall Equip-
ment Effectiveness model. Dit model 
registreert data op basis van de volgende 
elementen:
– Prestatie: % snelheid productiesnel-

heid t.o.v. de maximale machinesnel-
heid.

– Yield: % goede producten.
– Beschikbaarheid:  %  up-time van de 

machine.
De vermenigvuldiging van deze drie ele-
menten levert het OEE-getal op en zegt 
iets over de efficiency van de productie-
lijn. Tijdens het verkennen van de markt 
kwam de projectgroep er achter dat er 
twee hoofdstromen voor productieau-
tomatisering te vinden waren namelijk;  
Manufacturing Execution Systemen 
(MES) en Manufacturing Intelligence 
(MI).

MES vs MI
Een verdere verdieping in de twee ver-
schillende systemen leidde tot het inzicht 
dat MI-systemen zich richten op het 
verzamelen, real-time vastleggen, weer-
geven en interpreteren van productie-
data. Deze data worden gegenereerd en 
geregistreerd bij de productielijnen zelf. 
Het gaat hierbij om prestatie, yield en 
stilstand informatie die het OEE-model 
voeden.  
MES-systemen daarentegen gaan een 
stuk dieper; deze systemen richten zich 
op zowel het monitoren als het aansturen 
van verschillende processen. Bij MES-
 systemen wordt een koppeling gemaakt 
via een industrieel netwerk met de PLC 
van de productielijn om zodoende het 
proces te kunnen sturen op relevante 
procesparameters. Bij MES is de bestu-
ringscomponent dus een belangrijk 
onderdeel van het systeem.  
Beide systemen kunnen echter beschik-

In 2009 investeerde Intersnack Nederland B.V. in automatisering om real-time de prestaties van 

de verschillende productielijnen te kunnen monitoren. Uit de twee hoofdstromen die er in de 

markt te vinden waren, namelijk MES (manufacturing execution system) en MI (manufacturing 

intelligence) is uiteindelijk gekozen voor een MI-pakket. Bijkomend voordeel was dat papieren 

registraties van kwaliteitscontroles ook geautomatiseerd konden worden.

Intersnack Nederland verbetert plantperformance door automatisering

Inzicht in productie

Intersnack Nederland levert een uitgebreid assortiment consumentenproducten 
die, zowel onder eigen merken, zoals Jack Klijn, Millies en Chio, als onder private 
label op de markt worden gebracht. Daarnaast levert Intersnack Nederland halffa-
brikaten voor de voedingsmiddelenindustrie. Met een sterke nadruk op kwaliteit 
en met introducties van innovatieve concepten bewerkt zij de meest veeleisende 
Europese supermarktketens en foodmultinationals. Inter snack Nederland heeft 
een toonaangevende positie op de markten in de Benelux, Scandinavië en Enge-
land. In heel Europa bevinden zich productievestigingen. Intersnack Nederland is 
de Nederlandse tak van de Intersnack Group.

Intersnack Nederland

Fo
to

’s
: I

nt
er

sn
ac

k 
N

ed
er

la
nd

Snackproducent Intersnack Nederland verhoogt performance met Manufacturing Intelligence.
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ken over een database met historische 
gegevens om analyses uit te kunnen 
voeren. De diepte van de analyse wordt 
echter bepaald door de keuze van het 
systeem. MES-systemen kunnen als extra 
functionaliteit ook de zogenaamde tren-
ding van procesparameters verzorgen, 
denk hierbij aan temperatuursinstel-
lingen, doseringen, wegingen. Verder 
kunnen beide systemen gekoppeld wor-
den aan bestaande systemen zoals ERP, 
advanced scheduling, kwaliteitssystemen 
en onderhoudssystemen. De hierboven 
beschreven argumenten en inzichten 
heeft de projectgroep uiteindelijk doen 
besluiten te kiezen voor een MI-oplos-
sing, gebaseerd op het OEE-model.

Real-time prestaties
Het projectteam is vervolgens aan de 
slag gegaan met het opstellen van de 
functionele eisen voor een MI-systeem. 
Na het vaststellen van deze functionele 
eisen is er een vragenlijst opgesteld om 
leveranciers te benaderen om zodoende 

tot een longlist van mogelijke leveran-
ciers te komen. Dit document bevatte 
vragen op het gebied van functionaliteit, 
dienstverlening, onderhoud en beheer, 
systeemeisen, service & ondersteuning 
en kosten. 
Uiteindelijk koos het team voor CDC Fac-
tory van de firma CDC en kon het aan de 
slag met de implementatie. Het pakket 
is succesvol geïmplementeerd dankzij 
de praktische aanpak en de snelle door-
looptijd. Vrij snel na de invoering van het 
systeem binnen de productie kwam er 
‘licht in de duisternis’. De prestaties van 
de verschillende productielijnen waren, 
van de ene op de andere dag, real-time 
beschikbaar. Er wordt tegenwoordig 
steeds meer overleg gepleegd op basis 
van feiten in plaats van aannames en 
onderbuikgevoelens. Intersnack Neder-
land, ook actief bezig op het gebied van 
Lean-6-Sigma, kon deze mentaliteits-
verandering alleen maar toejuichen. De 
productieleiding kan tegenwoordig aan 
de hand van het real-time dashboard 

zien hoe de verschillende productielij-
nen presteren en kan dus ook beter en 
directer bijsturen. Projectteams maken 
nu gebruik van de historische gegevens 
en kunnen nu beter keuzes maken welke 
problemen het eerst aangepakt moesten 
worden. Tijdens de dagelijkse voort-
gangsbesprekingen in productie is het 
MI-systeem nu een belangrijk onderdeel 
van de verslaglegging van de afgelopen 
24 uur. De operators aan de lijn hebben 
nu zelf ook meer inzicht in de OEE van de 
lijn, vanuit diverse verbeterteams wordt 
nu gebruik gemaakt van de gegevens uit 
CDC. 

Geslaagd project
Nu, anderhalf jaar verder, kijkt Inter-
snack terug op een geslaagd project. Er 
wordt vanaf de productievloer tot en met 
de productieleiding en het management 
dagelijks gebruik gemaakt van CDC 
factory. Het dashboard is geïnstalleerd, 
de productie kan beschikken over real-
time gegevens, het management krijgt 
belangrijke informatie als basis voor con-
tinu verbeteren. 
Bovendien is het tegenwoordig met een 
aantal simpele selecties mogelijk om 
analyses te maken om potentiële Lean-6
-Sigma-projecten te identificeren. Het is 
nog te kort dag om de resultaten op lan-
ge termijn (plantperformance en dus de 
terugverdientijd) te vertalen naar geld. 
Dit komt mede doordat de context waar-
binnen geproduceerd werd bij aanvang 
van het project als gevolg van een aantal 
veranderingen gewijzigd is. 

Eenvoudiger
Als laatste voordeel maar zeker niet de 
minst belangrijke, een groot deel van de 
papieren kwaliteitsregistraties zijn ver-
dwenen. Er worden automatisch triggers 
vanuit CDC Factory gegenereerd om kwa-
liteitscontrole uit te voeren. Met behulp 
van simpele invoerschermen worden 
deze kwaliteitsgegevens tegenwoordig 
digitaal vastgelegd. Het terugzoeken van 
informatie voor traceability of andere 
controles is nu eenvoudiger geworden 
voor de kwaliteitsdienst. Ook de afdeling 
Quality Control heeft nu de beschik-
king over een dashboard. Al met al is 
de productieorganisatie transparanter 
geworden. 
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