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Undercover op de  
fabrieksvloer
Sinds kort is er op de televisie het realityprogramma Undercover Boss. 
Bij deze serie gaat de baas van een grote onderneming undercover 
in zijn bedrijf aan de slag. Hij krijgt dan meer informatie los over hoe 
ze over hem en het bedrijf denken, ziet hoe (hard of inefficiënt) zijn 
medewerkers werken en wie er de kantjes vanaf loopt. 
Hoe zou het zijn als een IT-er undercover gaat in de productie? Zou 
hij meteen door de mand vallen, een beetje onwennig gekleed in 
een overall en veiligheidsschoenen? Zou hij eenmaal op de werkvloer 
rondkijkend beter begrijpen dat processen niet zomaar zijn stil te zet-
ten om het systeem opnieuw op te starten? Veel bedrijven investeren 
in een geautomatiseerde datacollectie van productie-informatie. De 
fabriek gaat daarmee steeds meer op het kantoor lijken. Maar een IT-
er spreekt niet de taal van de fabriek. En omgekeerd denkt een engi-
neer anders over updates en beveiliging. Communicatieproblemen 
liggen daarom voor de hand en de vraag wie van beide disciplines 
verantwoordelijk is voor IT op de fabrieksvloer komt centraal te staan.
In deze VMT-special laten experts en ervaringsdeskundigen hun licht 
schijnen op deze kwestie. Samenwerken in diverse projecten is de 
belangrijkste aanbeveling om verbetering te brengen in de relatie 
tussen IT en productie. Een coördinator die van beide onderwerpen 
wat afweet, is een goede tweede oplossing. Incognito elkaars afde-
lingen bezoeken wordt niet als oplossing genoemd, hoewel het idee 
leuk lijkt. En niet alleen voor IT en productie. Marketing op de kwa-
liteitsafdeling, management bij de planningafdeling en ga zo maar 
door. Het kan zeer verhelderend zijn! 
Op basis van zijn uitgebreide Unilever-ervaring bepleit Piet Klap-
wijk als een oplossing voor de problematiek tussen IT en productie 
(pagina 16) meer aandacht voor automatisering in de opleiding van 
kwaliteitsmanagers. Sowieso is er weinig tot geen aandacht voor 
automatisering in opleidingen voor levensmiddelentechnologen. Het 
is voor mij al wat jaartjes geleden, maar ik kan me niet herinneren 
dat er tijdens mijn Wageningen-studie aandacht aan dit vakgebied 
werd besteed. De vraag is ook of studenten op dat moment het nut 
van lessen over automatisering inzien. Het gegeven dat productont-
wikkeling de meest populaire richting binnen de studie levensmid-
delentechnologie is, duidt er niet op.
Wellicht is het een idee om nieuwe (en eventueel huidige) medewer-
kers een week of twee te laten meedraaien in de fabriek, niet alleen 
IT-ers. Gewoon als zichzelf, niet 
incognito. Zo krijgen ze meer 
gevoel bij hoe het product wordt 
gemaakt dat ze vermarkten of 
waarvan ze het proces automati-
seren. Uiteindelijk is het toch het 
product waar het om draait. 
Misschien een idee om als eerste 
stap met verschillende disciplines 
binnen uw bedrijf begin oktober 
samen de vakbeurs de Indus-
triële Week te bezoeken? In deze 
VMT-special leest u meer over dit 
evenement.
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Service, kennis en betrouw-
baarheid zijn de succesfac-
toren van leverancier van 
bakkerijgrondstoffen Van 
der Pol en Zonen, dat dit 
jaar zijn 125-jarig jubileum 
viert. Dit zijn geen loze 
woorden, benadrukt een 

gedreven directeur Huub Geuskens. Hij is 
positief over de toekomst van het mkb-bedrijf 
tussen de grote spelers. Innovatie, uitbrei-
ding van het productaanbod en internationa-
lisering moeten de positie verder versterken. 

34 Jubilerend Van der Pol

Procesoptimalisatie &  
Energiebesparing


