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Technologie & Techniek
Thema: Procesoptimalisatie & Energiebesparing

Continu verbeteren is een belangrijke 
doelstelling voor elk bedrijf dat zijn lange 
termijn toekomst serieus neemt. Daarbij 
kunnen methodieken zoals TPM, Lean en 
Six Sigma worden gevolgd. Dit gebeurt 
al of niet onder de externe begeleiding 
door professionele verbetercoaches. Elke 
onderneming is in dit opzicht uniek. Veel 
kleinere, maar soms ook grotere fabrie-
ken in de voedingsmiddelensector wer-
ken nog op een tamelijk ambachtelijke 
wijze. Andere foodbedrijven zijn ingericht 
op een manier die vergelijkbaar is met de 
batchgewijze industriële processen van 
de farma- en de fijn-chemie. Elk bedrijf 
kiest een benadering die past bij het 
eigen bedrijf, qua omvang, beschikbare 
interne kennis en ontwikkelingsstadium. 

Menselijke fout
De mens is een belangrijke schakel in elk 
veranderingsproces. Daar zijn we het al 
snel over eens. Bij TPM wordt er gespro-
ken over de 4 M’s: mens, materiaal, 
machine en methode. Wat mij telkens 

weer opvalt is dat daarbij vaak de essen-
tiële rol van een duidelijke informatie-
voorziening naar en van de fabrieksvloer 
onvoldoende wordt gehonoreerd. In het 
centrum van onze primaire processen 
staan onze goed opgeleide operators. Zij 
nemen 24 uur per dag alle beslissingen 
die een ongestoorde stroom van kwalita-

tief goede producten naar de klant moet 
waarborgen. Het liefst zonder geldver-
slindende kwaliteitscontroles achteraf. 
Dit bij voorkeur heel flexibel en vraag-
gestuurd, met veel receptuurwisselingen, 
eindproductdifferentiatie, met lage 
voorraden vooral als het gaat om kort 
houdbare voedingsmiddelen en ook nog 
geschikt voor een internationale markt. 
Wij vragen nogal wat van onze produc-
tiemedewerkers. Vrijwel altijd gaat het 
goed (chapeau!), maar soms wordt bin-
nen deze complexe opdracht een foutje 
gemaakt. Kleine foutjes hebben soms 
grote gevolgen. Verkeerd etiket en foute 
allergenenlijst, bijvoorbeeld. Menselijke 
fout zeggen wij dan, dom, dom en kijken 
naar een ander. 

Zelfreflectie
Het is mijn stelling dat de grondoorzaak 
(root cause) van veel menselijke fouten 
niet bij de operator ligt, maar bij de voor 
verbetering vatbare opzet (het ontwerp) 
van datgene waar zij mee geacht worden 
te werken op het gebied van materialen, 
machines of methoden. Betrek bij deze 
root cause analyse gerust de informatie-
voorziening naar de werkvloer als addi-
tionele risicofactor. Juist als het gaat om 

menselijke vergissingen. Dat vergt de 
bereidheid tot kritische zelfreflectie van 
de indirecte afdelingen die deze voor-
waarden voor productie scheppen (ont-
wikkeling, procestechnologen, bestu-
ringstechnici, de IT-afdeling, inkoop en 
planning). 

Het is niet zelden zo dat de informatie-
voorziening naar de werkvloer gefrag-
menteerd is via verschillende systeem-
benaderingen geïntroduceerd vanuit 
deze verschillende afdelingen tot en met 
handgeschreven ‘ad hoc’ instructies op 
een gele sticker op de monitor aan de 
lijn toe. 

Comfortzone
Het zou goed zijn als degenen die ver-
antwoordelijk zijn voor de ‘IT-inhoud’ 
zich eens zouden bezinnen op de vraag 
wat zij zouden kunnen bijdragen aan 
continue verbetering en het reduceren 
van foutenkansen. Er zijn oplossingen 
voorhanden die al in andere industrieën 
worden toegepast. Misschien moest ook 
de kwaliteitsfunctionaris maar eens uit 
zijn comfortzone stappen en zich blijvend 
bemoeien met deze vakgebieden en voor 
lief nemen dat er persoonlijke risico’s 
verbonden zijn aan het je, zonder veel 
detailkennis, bemoeien met ‘andermans’ 
zaken, zoals IT. Bij opleidingen voor 
kwaliteitsfunctionarissen voor de foodin-
dustrie zou dit onderwerp wel eens een 
zeer noodzakelijke aanvulling van het 
curriculum kunnen zijn.
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