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1 Wie is verantwoordelijk voor IT op 
de fabrieksvloer?

Jan Kelderman, plantmanager bij 
Aviko, producent van aardappelpro-
ducten, vindt het een heel herkenbaar 
onderwerp, maar is stellig. “De IT op de 
fabrieksvloer valt onder de engineer en 
de productieleiding en niet onder IT. De 
laatste helpt wel met aanschaf van stan-
daardcomponenten en procedures zoals 
‘back-uppen’.”

Sjoerd van Staveren, F&A/IT-coördinator 
bij Rixona, ook onderdeel van Aviko, 
vertaalt IT op de fabrieksvloer naar ISA95 
termen en ziet een grijs gebied ontstaan. 
“De grens tussen technische automati-
sering (level 0 t/m 3) en kantoorautoma-
tisering (level 4) is ondanks de strakke 
definities in de ISA95 standaard in de 
praktijk vaak een grijs gebied en bovenal 

een ‘open’ grens. Er gaan, als het goed 
is, veel gegevensstromen over deze grens 
en de daarvoor benodigde hardware en 
software (routers; interfaces; soms dedi-
cated servers) moeten ook aan een ver-
antwoordelijke afdeling toegewezen wor-
den.” Volgens Van Staveren maakt het 
niet zoveel uit of dit laatste bij de IT- dan 
wel de TA-afdeling wordt ondergebracht 
als binnen de organisatie maar duidelijk 
is hoe het geregeld is. 
Hij vult aan: “Wat betreft het grijze 
karakter van de grens: elke organisatie 
maakt zijn eigen keuzes over het exacte 

verloop van deze grens. Met andere 
woorden: welke functionaliteit wordt 
ingevuld met een typisch ERP-pakket en 
welke met een typisch MES-pakket. Als 
die keuzes zijn gemaakt, liggen de ver-
antwoordelijke afdelingen ook meestal 
vast. Complicerende factor is natuurlijk 
dat sommige typische ERP-leveranciers 
typische MES-modules in hun pakket 
hebben (bijvoorbeeld SAP MII / SAP 
ME). Welke vorm men hier ook kiest, 
het verdient altijd aanbeveling dat er 
iemand binnen de organisatie is die een 
coördinerende rol tussen de TA- en IT-
afdelingen heeft.” Binnen Rixona heeft 
Van Staveren deze rol.

Guido van Dinther, managing consul-
tant bij system integrator Actemium, 
is van mening dat de keuze voor een ver-
antwoordelijke afhankelijk van de kennis 
en kunde die aanwezig is bij IT of engi-
neering. “De organisatiestructuur van 
een organisatie is van belang. Is IT en/
of engineering centraal georganiseerd, 
is de MES-oplossing lokaal of centraal, 
is IT de eigenaar of is dat de business. 
Kortom, leg de verantwoordelijkheid 
neer waar die het beste gedragen kan 
worden en maak afspraken over de grijze 
gebieden waarin ze met elkaar worden 
gekoppeld.” 

Bianca Scholten, MES-adviseur bij 
Task24, is er voorstander van om een 
manufacturing IT-groep samen te stellen 
waarin zowel IT-kennis als engineering 
en productiekennis vertegenwoor-
digd zijn. “Bij bedrijven die meerdere 
fabrieken hebben, leidt het opzetten 
van een centraal competence center tot 
belangrijke voordelen. Men ontwikkelt 
en onderhoudt centraal de functionaliteit 
voor de verschillende fabrieken en onder-
houdt vanuit het competence center de 
contacten met de lokale, eerstelijns sup-

port. Zodra er nieuwe functionaliteit voor 
de ene fabriek wordt ontwikkeld, kun-
nen de andere fabrieken daarvan mee 
profiteren. Dit is zowel interessant vanuit 
het beheersbaar houden van het IT-land-
schap als vanuit bedrijfsperspectief.”

2 De communicatie tussen de werk-
vloer en IT blijkt vaak het struikel-
blok te zijn. Klopt dat volgens u en 
zo ja hoe is dat op te lossen? 

Volgens Kelderman is de communicatie 
tussen IT en engineers de afgelopen jaren 
drastisch verbeterd. “In diverse projecten 
is zeer nauw samengewerkt. Een van de 
communicatieproblemen is de werkme-
thode. Engineers zijn vaak bezig tijdens 
productie om software aan te passen (on 
the move). ERP-mensen werken in een 
testomgeving, doen 20 tests en checks 
voordat ze live gaan.”
Van Staveren merkt dat de communi-
catieproblemen vooral een gevolg zijn 
van onduidelijkheid. “Het is voor een 
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operator niet altijd even duidelijk bij wie 
hij problemen of storingen moet melden. 
Die duidelijkheid moet gecreëerd wor-
den. De simpelste oplossing is te zorgen 
voor een goede eerstelijns trouble shoo-
ter, bijvoorbeeld een ploegmonteur, die 
een adequate inschatting kan maken van 
de aard van een storing, kleine storingen 
zelf kan verhelpen en anders de juiste 
afdeling of persoon kan inschakelen. Als 
dat niet kan dan moet een productie-
medewerker aan de hand van een een-
voudige beslissingsboom of -matrix snel 
kunnen zien hoe hij moet handelen.”

Scholten merkt ook dat de communicatie 
een probleem is. Zij ziet nog een andere 
oorzaak. “IT-ers werken vaak op een 
centrale afdeling, ver van de fabriek ver-
wijderd (vaak zelfs in een andere stad). 
Engineers werken doorgaans lokaal in 
de fabriek; ze hebben direct contact met 
de productiemedewerkers en kennen de 
eigenschappen van het productieproces 
en de besturingssystemen van de lijnen. 
De kennis van de engineers is dus onont-
beerlijk bij de implementatie van infor-
matiesystemen in de fabriek. Maar ook 
de kennis van IT is essentieel. IT-ers gaan 
bijvoorbeeld vaak professioneler om met 
back-ups en andere typische IT-aspecten. 
De centrale IT-afdeling heeft bovendien 
het overzicht over meerdere vestigingen 
en kan een coördinerende taak hebben. 
Daarbij is het dan wel essentieel dat zij 
goed de contacten met de diverse plant 
managers onderhouden en de fabrieken 
als hun ‘klant’ zien in plaats van als las-
tige dwarsliggers die zich niet aan het 
IT-beleid willen conformeren. De centrale 
IT-manager zal zijn beleid moeten ‘ver-
kopen’, door aan de fabrieken duidelijk 
te maken wat voor hen de voordelen zijn 
van dat beleid.” 

3 Wat zijn uw ervaringen in de prak-
tijk?

MES-adviseur Scholten merkt dat in veel 
kleinere bedrijven, maar soms ook bij 
grote bedrijven er nog geen duidelijkheid 
is over de grens van de verantwoordelijk-
heden. “Op het moment dat een bedrijf 
een MES-onderdeel in de fabriek gaat 
implementeren, loop je hier tegenaan en 
zal je een oplossing moeten vinden. Maar 
eigenlijk zou dit vanuit het directieniveau 
geregeld moeten worden. Daar ontbreekt 
het echter vaak aan een goed begrip van 
wat IT nou eigenlijk precies is, waar een 
engineer zich mee bezig zou moeten 

houden en wat er gebeurt in het grijze 
gebied tussen engineering en IT.” 
Van Staveren valt vooral het verschil in 
werkwijze tussen IT en productie op bij 
geplande downmomenten. “Onderhoud 
aan ERP-systemen pleegt IT logischer-
wijze altijd in een weekend, want dan 
wordt er niet gewerkt. Bovendien bepaalt 
IT zijn agenda meestal zelf en laat men 
het wanneer en hoelang vooral af hangen 
van de beschikbaarheid van materialen 
en medewerkers. In de TA-wereld (pro-
ductie), waar ze al veel meer gewend 
zijn om met redundante systemen te 
werken snappen ze hier vaak niets van. 
Productievoortgang is voor deze groep 
altijd leidend en als er al onderhoud 
gepleegd moet worden waarvoor syste-
men in zijn geheel down moeten dan zal 
men productie laten bepalen wanneer 
en hoelang. Juist vanwege de toename 
van informatie-uitwisseling tussen beide 
domeinen kunnen zulke geplande down 
momenten van het ERP-systeem de 
voortgang van productie op enig moment 
in gevaar gaan brengen. Het is dan ook 
belangrijk om vooraf goede afspraken te 
maken en te zorgen voor standaard work-
arounds waardoor de continuïteit te allen 
tijde gewaarborgd is.”

4 Met wie (IT of engineer) hebben 
jullie normaal gesproken contact 
binnen een bedrijf? 

Van Dinther van Actemium spreekt met 
beide afhankelijk van de organisatie en 
de omvang. “We zien steeds vaker een 
combinatie van IT, engineering en plant 
management. Dit is ook logisch omdat 
alle drie de partijen een rol hebben bij 
de implementatie van software die seri-
eus ingrijpt op de dagelijkse manier van 
werken, maar ook een integratie met 
zowel ERP als de controllaag bevat.” Vol-
gens de consultant ligt de lead voor de 
functionaliteit vaak bij de plant manager 
en voor de infrastructuur, projectma-
nagement en beheer bij IT. Hij merkt ook 
dat vooral grote bedrijven een stevige 
IT-afdeling hebben en een belangrijke 
rol spelen bij de implementatie van MES-
applicaties.”
Scholten treedt als consultant vaak op als 
een soort coach van de IT-manager. “Ik 
help hem om het gesprek met de plant 
manager(s) en fabrieksmedewerkers op 
gang te brengen. Ik leg dus het verband 
tussen de technische wereld en de wereld 
van de gebruikers, en breng ze dichter bij 
elkaar. Samen stippelen we een strategie 

uit, met als doel een uiteindelijke lang-
durige succesvolle samenwerking tussen 
IT en de fabriek(en).”

5 Wat is nodig voor een succesvolle 
MES-implementatie?

Samenwerking tussen de verschillende 
afdelingen. Alle experts zijn eensgezind 
in hun antwoord op deze vraag. Kelder-
man pleit voor samenwerking tussen 
productie, engineers, IT-specialisten 
en ‘boekhouders’. Hij benadrukt dat de 
klant zijn wensen vooraf heel duidelijk 
kenbaar moeten maken. “Geloof vooral 
niet direct wat aanbieders van pakketten 
allemaal beloven”, houdt hij zijn mede-
producenten voor.
Van Dinther benadrukt dat ondersteu-
ning van het management het allerbe-
langrijkste is voor implementatie van een 
MES-project omdat het alle afdelingen 
kan raken. Scholten is het hiermee eens. 
“Bij een MES-project hoort een groot 
deel van het MT in de stuurgroep te zit-
ten. De projectgroep kan bijvoorbeeld 
bestaan uit de IT-manager, een verte-
genwoordiger van lokale automatisering, 
en de plant manager(s). Verder is het 
van belang om bij het vooronderzoek 
verschillende gebruikers te interviewen, 
bijvoorbeeld vertegenwoordigers van 
productie (operator, ploegbaas), de plan-
ner, een vertegenwoordiger van QA/QC, 
iemand van het magazijn.” 
Van Staveren en Scholten benadrukken 

ook dat er net als voor ERP-trajecten 
uitgebreide trainingen voor de medewer-
kers bij de MES-implementatie moeten 
plaatsvinden. Van Staveren: “Het nieuwe 
systeem moet pas operationeel worden 
als de betrokken medewerkers zijn opge-
leid. Zorg voor een locatie waar mede-
werkers in een gesimuleerde werkom-
geving vertrouwd kunnen raken met de 
software en met de handelingen die van 
hun verwacht worden”, raadt hij andere 
bedrijven aan.  
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