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Voedselveiligheid & Kwaliteit
Thema: Specificaties

De Belgische industriële banketbakkerij 
Eclair in Asse, bij Brussel, is druk bezig 
met de implementatie van de specificatie-
management softwareoplossing Quasy-
doc op internet. Dit is onderdeel van de 
automatisering van Eclairs gecertificeerde 
kwaliteitssystemen. “Alles begint vanuit 
de basis bij de specificaties van grondstof-
fen, verpakkingen en contactmateriaal. 
Van daaruit bouwen we recepten op die 
leiden tot een eindproduct met bijhorende 
specificatie en etikettering voor dit eind-
product”, onderstreept kwaliteit- en vei-
ligheidmanager Eric Van Beneden.

“Een belangrijk voordeel van deze speci-
ficatiebeheermodule is dat wij vanuit de 
veranderingen in de specificaties, via de 
Bill of Material of productstructuur, auto-
matisch veranderingen in samenstellin-
gen op het etiket en claims door kunnen 
rekenen, zowel kwalitatief als kwantita-
tief”, benadrukt Van Beneden. 

Carrefour
De bedrijfsnaam Eclair verwijst naar één 
van de producten, een zacht langwerpig 
gebakje, soes genoemd, met een vulling 
van zachte crème of banketbakkersroom 
en een afwerking met fondantchocolade. 
Naast deze Belgische specialiteit produ-
ceert het bedrijf een breed gamma ban-
ketproducten, zowel volledig afgebak-
ken, gedeeltelijk afgebakken of vers. 
Deze taarten, cakes, bavarois en desserts 
worden zowel gekoeld als in diepvries 
aangeboden. De in totaal ongeveer 150 
producten worden vervaardigd uit onge-
veer 500 grondstoffen. In 2010 realiseer-
de Eclair met 130 medewerkers (110 fte’s) 

een omzet van ongeveer €17 miljoen. 
Belangrijkste klant is het moederbedrijf 
Carrefour, één van de grootste super-
marktconcerns ter wereld, dat in België 
stevige voet aan de grond heeft.

Automatisering
Het automatiseringsproject startte vanuit 
de kwaliteitsafdeling, maar breidde uit 
naar andere afdelingen als productie, 
productontwikkeling, klachtenbeheer, 
onderhoud en het kwaliteitslaboratori-
um. “We wilden één systeem voor meer-
dere gebruikers op verschillende afdelin-
gen binnen het bedrijf, zodat de informa-
tie voor iedereen bereikbaar en in 
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Projectleider Eric Van Beneden: “Een belangrijk voordeel is dat wijzigingen in specificaties 
van grondstoffen automatisch worden doorgerekend naar de samenstellingen op het etiket 
en eventuele claims.”  

‘Wij hoeven niet te investeren 
in hardware’
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dezelfde taal beschikbaar is”, benadrukt 
projectleider Van Beneden. Eclair koos 
voor een gefaseerde aanpak. Enerzijds 
staat de automatisering van het kwali-
teitsmanagement nog in de kinderschoe-
nen; het omvat niet veel meer dan tekst- 
en werkbladenbestanden op verschillen-
de pc’s. Anderzijds is het belangrijk dat 
de systemen meteen goed werken. “We 
willen dubbel werk voorkomen”, verdui-
delijkt hij. “We doen de implementatie 
naast onze dagelijkse werkzaamheden.” 

Specificatiemanagement
Omdat een productieproces begint bij de 
selectie van leveranciers, grondstoffen, 
verpakkingen en contactmateriaal werd 
het specificatiemanagement als eerste 
aangepakt. Daarbij werkten ze samen 
met de afdelingen R&D en Aankoop. “De 
huidige markt hecht meer en meer aan-
dacht aan verschillende aspecten binnen 
kwaliteit. Allergeneninformatie is bijvoor-
beeld één van deze aspecten. Tijdens 
audits volgens standaarden als IFS en 
BRC wordt er veel aandacht geschonken 
aan de specificaties en de manier waarop 
de informatie beantwoordt aan de wetge-
ving en lastenboeken van de retailers in 
functie van de veiligheid van de consu-
ment”, stelt Van Beneden. 
De specificaties voor grondstoffen, ver-
pakkingsmateriaal, contactmateriaal en 
eindproducten omvatten de gebruikelijke 
kwaliteitsaspecten, maar de samenstel-
ling van verpakkingen en hun impact op 
het milieu zijn inmiddels ook belangrijk 
geworden. Ook hiervoor moeten garan-
ties in de vorm van gegevens, certificaten 
en andere rapporten in de specificaties 
worden opgenomen. Een aansprekend 
voorbeeld is de doorgevoerde verbete-
ring in de vetzuursamenstelling van de 
bakkerijgrondstoffen en meer recent de 
keuze voor duurzame palmolie. 

Pakketkeuze
Eclair koos in overleg met het moederbe-
drijf uiteindelijk om verschillende rede-
nen voor Quasydoc van VDC Consulting 
uit Hasselt. 

Quasydoc
Quasydoc staat voor Quality System 
Documentation, een internetsoftware-
pakket voor het beheer van kwaliteits-
systemen volgens ISO 9001, ISO 17025, 
HACCP, BRC, IFS, ISO 22000, VCA en 
meer. “Dit pakket omvat 15 geïntegreer-
de softwaremodules waarop via internet 
kan worden ingelogd”, vertelt Van Bene-

den. “We hoeven dus niet in hardware te 
investeren. Verder worden back-ups 
automatisch genomen en neemt VDC 
Consulting via een serviceprestatiecon-
tract het versiebeheer en onderhoud voor 
zijn rekening.”
Nieuwe, universeel bruikbare functionali-
teiten worden op vraag van klanten door 
VDC Consulting geprogrammeerd en 
zonder meerkosten voor al hun klanten 
beschikbaar gemaakt. Mocht de server 
waarop Quasydoc draait uitvallen, dan 
wordt dit automatisch gedetecteerd en 
wordt het pakket opnieuw opgestart op 
andere hardware. 

Validering 
Eclair betaalt een vast bedrag per maand 
voor de licentie en service via de elektro-
nische en telefonische helpdesks. Deze 
vallen onder de operationele kosten en 
staan los van het aantal gebruikers. Uit-
eindelijk verwacht Van Beneden een sig-
nificante besparing ten opzichte van het 
aanschaffen van een pakket met de nodi-
ge licenties voor verschillende gebrui-
kers.
Nog een reden om voor deze internetop-
lossing te kiezen, is de mogelijkheid die 
deze biedt aan leveranciers voor het 
invullen of updaten van hun specificaties. 
Dit heeft de voorkeur bij Eclair met het 
oog op de garantie die dat binnen het 
inkoopcontract biedt. Het alternatief om 
de gegevens zelf in te vullen wordt 
gebruikt om verder te kunnen op het 
moment dat de leverancier om de één of 
andere reden niet kan of wil meewerken. 
Medewerkers van de kwaliteitsdienst van 
de industriële bakkerij maken de specifi-
caties aan en laten vervolgens de leveran-
cier zelf de nodige informatie registreren. 
Ook kunnen leveranciers-eigen specifica-
ties door Eclair zelf in de specificatie wor-
den overgenomen. In beide gevallen start 
daarna de automatische goedkeurcyclus 
voor de validering op basis van de mini-
maal ingestelde of wettelijke vereisten. 
Van Beneden: “Wij geven aan welke vel-
den verplicht zijn. Zo vinden we het 
belangrijk niet alleen te weten welk 
bedrijf de ingrediënten of grondstoffen 
heeft geleverd, maar ook welk bedrijf 
deze heeft geproduceerd.”

Geïntegreerd
De specificatiemanagementmodule kan 
worden gekoppeld aan de module Kwali-
teitscontrole. Daardoor kunnen de analy-
seresultaten gemakkelijk worden 
getoetst aan de specificaties. Afwijkingen 

maakt het systeem direct zichtbaar via 
kleurcoderingen. Via de koppeling met 
de productiemodule kan een productie-
batch worden geblokkeerd. Een koppe-
ling met de leveranciersklachtenmodule 
staat ook op de agenda bij Eclair. Bij 
vastgestelde afwijkende kwaliteitsresul-
taten kan dan onmiddellijk een klacht 
naar de leverancier worden gemaild, 
zodat deze direct op de hoogte is.

Terminologie
Momenteel voert de industriële bakker 
de laatste ingrediënten in. Daarvoor 
moesten eerst de juiste terminologie en 
afkortingen worden gekozen. “Wat in 
Nederland meel heet, noemen we in Bel-
gië bloem. Daarin moeten keuzes worden 
gemaakt om verwarring en fouten te 
voorkomen.” Met name de kwaliteits-
dienst en inkoopafdeling waren daarbij 
betrokken. Binnenkort volgen op beperk-
te schaal de tests met het invoeren van 
specificaties door enkele geselecteerde 
leveranciers. 
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Eclair produceert een breed gamma banketproducten.
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