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Voedselveiligheid en traceerbaarheid
Reportage

Garnalenverwerker Heiploeg heeft een ICT-systeem gebouwd

dat inzicht biedt in de kostprijsopbouw per geproduceerde partij

eindproduct. Een systeem voor productregistratie is hierin 

geïntegreerd. Zo realiseert Heiploeg tegelijkertijd inzicht in de

kosten en geautomatiseerde traceerbaarheid.

Heiploeg BV verwerkt ruim 23 miljoen
kilo Noordzee-garnalen en tropische gar-
nalen per jaar. In de moderne fabriek in
Zoutkamp, in gebruik sinds 1999,  vinden
de productiestappen ontdooien, invrie-
zen, pekelen, conserveren, mengen,
zeven, koken, glaceren en verpakken
plaats. Het pellen gebeurt in pelstations
in Marokko. Heiploeg heeft ruim 100 jaar
ervaring met de verwerking van garnalen.

Inzicht
“Ik zal het eerlijk zeggen”, begint Bern
Tromp, financieel directeur van Heiploeg,
“het belangrijkste doel van het automati-
seringsproject is beter inzicht in de kost-
prijs. Dat we met dit systeem ook een

geautomatiseerde traceerbaarheid heb-
ben gerealiseerd, is mooi meegenomen.”
Vroeger had Heiploeg slechts een globaal
inzicht in de kosten. Tromp vertelt:”We
wisten wat de beginvoorraad aan garna-
len was en hoeveel we hadden ingekocht.
Als we dat vergeleken met de eindvoor-
raad, wisten we dat de rest was verkocht
of opgegeten of anderszins verloren
gegaan.”

Garnalen vormen de belangrijkste kos-
tenpost voor Heiploeg. Ze bepalen voor
circa 70% de kostprijs van het eindpro-
duct. Directe arbeid, de ‘handjes’ die
daadwerkelijk in aanraking komen met
het product, draagt ook voor een belang-
rijk deel bij aan de kosten. Verdere kos-
ten zijn de ingrediënten, bijvoorbeeld
conserveermiddelen, en de verpakkin-
gen. Tromp is tevreden met het nieuwe
informatiesysteem: “Door te meten wat
er daadwerkelijk gebeurt met grondstof-
fen, handjes, ingrediënten en verpakkin-
gen heb ik inzicht in 90% van de kosten.

Met die informatie kunnen we op een
goede manier de kostprijs bepalen en het
proces beter aansturen.”

Traceren
Elk partij garnalen die het bedrijf binnen-
komt, in grootte variërend van 0,5 tot 20
ton, krijgt bij de inslag een partijnum-
mer. Hieraan wordt informatie gekop-
peld over leverdatum, vangstgebied,
kwaliteit en prijs. Het partijnummer is als
barcode op elke pallet in de voorraad
zichtbaar.
Zodra garnalen uit de voorraad worden
gehaald voor verwerking tot een eindpro-
duct, wordt de barcode van de grondstof
gekoppeld aan een uniek productieop-

drachtnummer. Dit nummer wijzigt per
productstap. Het blijft echter gekoppeld
aan de voorafgaande nummers. Tijdens
het productieproces staat dit nummer op
watervaste kaartjes want stickers zijn niet
bruikbaar in een natte omgeving.
Tijdens de gehele productie worden ook
gegevens over het proces ingevoerd in de
computer. Zo geeft bijvoorbeeld de kook-
afdeling informatie over kooktijd, kook-
temperatuur,  aantal kilo’s in en aantal
kilo’s uit. Naast procesinformatie worden
ook de gewerkte manuren geregistreerd.
Het programma heeft tevens tekstruimte
waar medewerkers bijzonderheden kun-
nen vermelden.
“We werken met standaardrecepturen
voor alle producten. Als we echter halver-
wege het productieproces besluiten om
uit een halffabrikaat verschillende eind-
producten te maken, kunnen we dat ook
als zodanig invoeren. Dit geldt ook voor
alle verschillende verpakkingsvormen.
De grote mate van flexibiliteit is het bij-
zondere van ons systeem”, aldus Tromp.
“Op elk moment weten we waar welk
product is en wat dat product per kilo
waard is.”

Heiploeg koppelt traceerbaa

‘Hier in het Noorden houden we er
van de dingen zelf te doen’
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Eigen systeem
Heiploeg heeft gekozen voor een systeem
op maat. Tromp licht toe: “Op het
moment dat we met dit project begon-
nen, omstreeks 2000, waren er geen pak-
ketten op de markt die flexibel genoeg
waren voor onze productie. Hier in het
Noorden houden we er bovendien van de
dingen zelf te doen. We hebben toen
besloten de automatiseringsafdeling uit
te breiden en het systeem zelf te bouwen.
Op deze manier sluit het precies aan bij
ons productieproces en onze financiële
administratie. Bovendien hebben we de
kennis over het systeem in eigen huis.”
Bij het project heeft Halec Consulting BV
Heiploeg geadviseerd. Jan Ties Kram,
projectleider van Halec: “We hebben de
interne processen en registratiemomen-
ten in kaart gebracht en geanalyseerd.
Per productgroep is een ‘basisstructuur’
opgezet waarin de gewenste goederen-
en informatiestroom zijn opgenomen.”
Tromp vult aan: “Door zowel de hande-
lingen, lees: de kosten, als de producten
te registreren, biedt het systeem op elk

moment financieel inzicht en traceer-
baarheid.”
Halec heeft het systeemontwerp
gemaakt, het programmeren zelf is uit-
gevoerd door de automatiseringsafdeling
van Heiploeg in samenwerking met
Halec.
Tromp is tevreden over de rol van Halec:
“Ze hebben goed met ons meegedacht.
Door hun ervaring in de food konden ze
bestaande oplossingen aandragen zodat
we het wiel niet steeds opnieuw hoefden
uit te vinden.”

Kosten en baten
Het informatiseringsproject bij Heiploeg
is begin dit jaar afgerond. Wat zijn de
kosten en de baten? Tromp somt op: “We
hadden een halve automatiseerder en nu
hebben we er vier. Maar de software heb-
ben we zelf gebouwd, dus we betalen
geen licenties. Andere kostenposten zijn
de consultants van Halec. Al met al zijn
de kosten te overzien.”
Wat levert het op? “We hebben nu een
managementinformatiesysteem dat ook
tegemoet komt aan de hoogste eisen op
het gebied van traceerbaarheid. Het levert

wat op als we de beschikbare informatie
daadwerkelijk gebruiken.” Tromp noemt
een aantal voorbeelden: “We zien nu de
marges van elk productsegment. Met deze
gegevens kunnen we vooraf de kostprijs
beter calculeren. Ook worden zwakke
plekken in het productieproces zichtbaar.
Bijvoorbeeld plaatsen waar veel product-
verlies optreedt of waar de arbeidskosten
hoog zijn. Met dit inzicht kunnen we
gerichte verbeteringen doorvoeren.”
Over de veranderingen bij het personeel
is Tromp ook enthousiast: “Mensen zijn
nu veel scherper op het werk waar ze mee

bezig zijn. Door gegevens te registreren,
zien ze zelf knelpunten. Ze gaan nu beter
samenwerken om een probleem op te
lossen. In het verleden werden proble-
men eerder verschoven naar andere afde-
lingen.”
Tromp is overtuigd van het belang om
medewerkers te betrekken bij de bouw

van het systeem: “Ze zijn aanwezig op de
werkvloer en weten welke informatie
daar relevant is. Zij zijn ook degenen die
de gegevens invoeren en belang hebben
bij een praktische uitvoering van toetsen
en schermen.”

Sluitend
Heiploeg heeft de geautomatiseerde
traceerbaarheid op orde. Het is bekend
welke partij garnalen in welk eindproduct
is terechtgekomen. Het inzicht in de
afnemers kan nog iets beter. Tromp licht
toe: “We weten nu waar welke producten
heen gaan, maar op dit moment is het
met ons systeem voor sommige produc-
ten nog lastig om snel alle klanten van
eenzelfde product te achterhalen. Dit
gaan we in de komende maanden verder
oplossen.”
Financieel inzicht en traceerbaarheid
regelen met een systeem lijkt wellicht
onlogisch, Heiploeg bewijst dat het kan.
En beide aspecten hebben ook dezelfde
basis: het gaat erom dat je weet wat er
speelt in een bedrijf.

arheid aan financieel inzicht
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‘Mensen letten nu veel scherper op
het werk waar ze mee bezig zijn’

Medewerkers voe-
ren gegevens over
de productie in de
computer.
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Heiploeg heeft een
geautomatiseerd
traceringssysteem
om garnalen van
begin tot eind van
het productieproces
te volgen.


