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De vlees- en convenience
foods-fabriek is een middel-
grote onderneming. In de

toekomst zullen deze ondernemin-
gen vooral per regio groeien en

wordt het opnemen ervan in een
duurzaam bedrijventerreinenpark
(DBP) steeds meer aantrekkelijk. Een
DBP is een systematisch geïntegreer-
de bundeling van diverse vormen van
industriële bedrijvigheid en dienst-
verlening in een duurzame relatie tot
de biosfeer.

Energie
In een DBP is een warmtenet aange-
legd dat verbonden is met een onder-
grondse energieopslag. Er wordt

gebruik gemaakt van een collectieve
warmtekrachtinstallatie in combina-
tie met het verbranden van reststof-
fen of afgekeurde producten. Er is
een kleine energiecentrale op basis

van de winning van energie uit bio-
gas. De grondstof is organisch afval
en slib uit de afvalwaterzuiveringsin-
stallatie.

Water en afvalwater
Het oppervlaktewater wordt omgezet
in een goede kwaliteit industriewater
door het toepassen van membraan-
technologie. Derhalve zijn in het
park gescheiden leidingencircuits
aanwezig: een voor water van lei-
dingwaterkwaliteit en een voor water
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van industriewaterkwaliteit. In het
laatste wordt het regenwater meege-
nomen en het effluent van de water-
zuivering. Het industriewater wordt
voor schoonmaakdoeleinden respec-
tievelijk voor koelwater gebruikt en is
tevens inzetbaar voor sprinklerinstal-
laties.

Grondstoffen en reststoffen
De reststoffen van kant-en-klaar-
maaltijden worden verwekt als vee-
voeder. Afval wordt collectief ingeza-
meld en afgevoerd voor zover het niet
is ingezet voor duurzame energie-
winning, zoals verwerking in een ver-
gistinginstallatie of toepassing voor
biomassa in combinatie met het slib
afkomstig van de afvalwaterzuive-
ring.

Personeel en ICT
Voor het gezamenlijk werven en het
onderling uitwisselen van personeel
is een centrale dienst aanwezig die
tevens gespecialiseerd is in arbeids-
problematiek, pensioen en flexibili-
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teitszaken. Informatie-uitwisseling
en communicatie tussen de bedrijven
onderling gebeurt met behulp van
intranet. Een centrale helpdesk voor-
ziet naast onderhoud en trouble
shooting tevens in kennismanage-
mentsystemen en databeheerfacilitei-
ten.

Informatiemanagement
De informatisering in de Levensmid-
delenonderneming 2010 omvat alle

bedrijfsprocessen. Er wordt zo veel
mogelijk gebruik gemaakt van stan-
daard softwarepakketten. In figuur 1

is te zien hoe deze pakketten ten
opzichte van elkaar zijn gepositio-
neerd. De verschillende systemen
kunnen relatief eenvoudig worden
geïntegreerd vanwege de standaar-
den op het gebied van informatie-uit-
wisseling.

Bij de ontwikkeling van deze inte-
grale informatievoorziening wordt
het bedrijf ondersteund door een sys-
tem integrator die alle bedrijfspro-
cessen kan overzien en die ook in
staat is een brug te slaan tussen de
werkvloer, de kantooromgeving en
ondersteunende diensten als pro-
ductontwikkeling en kwaliteitszorg.

Automatiseringsafdeling
De automatiseringsafdeling heeft als
belangrijkste taak het zorgdragen
voor de continuïteit van de informa-
tievoorziening. Zonder informatie-
systemen is productie niet mogelijk.
Het geheel van hardware, software,
netwerken en beveiliging is opgezet
met een gespecialiseerde externe par-
tij, die ook zorgdraagt voor de het
juiste kennisniveau van de medewer-
kers, zodat een optimale interne eer-
stelijns helpdesk is gegarandeerd.

Het applicatiebeheer van de ver-

schillende systemen is aan de
betreffende afdelingen toevertrouwd
en de gebruikers zijn zelf in staat de
gewenste gegevens uit de systemen

naar boven te halen. Medewerkers
van de automatiseringsafdelingen
ondersteunen de gebruikers hierin.

Productspecificatiesysteem
De informatie die over de producten
aan derden beschikbaar moet worden
gesteld, is zeer uitgebreid. Het aantal
nieuwe producten dat jaarlijks op de

markt wordt gebracht is hoog, even-
als de druk op een snelle marktintro-
ductie. De afdeling Productontwikke-
ling kan dit alleen nog maar aan
dankzij de ondersteunende informa-
tiesystemen. Een productspecificatie-
systeem is daarbij het belangrijkste
hulpmiddel. Leveranciers van grond-
stoffen en halffabrikaten leveren via
het web alle vereiste gegevens aan.
De grondstoffen en halffabrikaten
worden verwerkt in de producten,
waarin ook weer eigen halffabrikaten
kunnen zitten. Omdat de componen-
ten, de structuur en de verhoudingen
bekend zijn, kan ook een groot deel

van de specificaties van het eindpro-
duct worden berekend. Een ander
deel ontstaat door eigen analyses en
beoordeling. Vanuit deze specifica-

ties kan de labeldeclaratie worden
opgesteld.

Vanuit het productspecificatiesys-
teem kunnen de andere informatie-
systemen worden gevoed met de rele-
vante productinformatie. Het recept
(de samenstelling) gaat naar het
logistieke systeem, analyseparame-
ters gaan naar het LIMS, procesin-

stellingen naar de procesbesturing,
nutritionele en ALBA-gegevens kun-
nen ter beschikking worden gesteld
aan Customer Service en op de web-
site worden gepubliceerd, et cetera.

Keten
De onderneming als geheel is onder-
deel van een keten. Door de hele
keten heen delen deelnemers en sta-
keholders informatie. Transparantie
en inzicht in ketenmanagement
wordt duidelijk als de karakteristie-
ken van de keten in ogenschouw
worden genomen (figuur 2). De
focus door de keten heen beweegt

Water- en energieverbruik en afval middelgrote onderneming
Middelgrote bedrijven kunnen een partner zijn voor samenwerking met derden

op het gebied van duurzaamheid.

– Energieverbruik. Elektriciteit: 0,4-0,6 MWh/ton product. Gas: 50-100 m3 per

ton product.

– Waterverbruik: 10-20 m3 water/ton product. Dit leidt tot twee afvalstromen.

Huishoudelijk afvalwater met rechtstreekse lozing op vuilwaterriool en proceswa-

ter dat vrijkomt tijdens productie en schoonmaak met voorreiniging via een slib-

vanger en vetafscheider.

– Slib en vetafval: 200-400kg/ton product. Andere afvallen zijn kleiner: 60-80

kg productieafval/ton product, 10-20 kg huishoudelijk afval/ton product, ca 10 kg

papier en karton afval/ton product en ca 5 kg kunststof afval/ton product.

Fig. 2   De focus door de

keten heen wijzigt van

management van

productiemiddelen naar

klantrelatiemanagement.
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van management van productiemid-
delen naar klantrelatiemanagement.
Links probeert men te komen tot
100% bezetting van de productiemid-
delen. Rechts probeert men optimaal
aan de klantvraag te voldoen en daar-
bij te streven naar een minimale
voorraad. Links worden producten
ontrafeld in deelproducten die ver-
volgens binnen de keten worden
gebruikt om te komen tot een samen-
gesteld product dat voldoet aan de
klantvraag rechts. Het is van groot
belang te onderkennen dat iedere
speler in de keten vanuit een eigen
perspectief kijkt naar het gedrag van
de keten en de informatie die daarbij
beschikbaar komt.

Food community
Wil men effectief gebruik maken van
de mogelijkheden van de moderne
ICT, dan zal men rekening moeten
houden met de processen die van
belang zijn en daarbij met de wijzen
waarop mensen kunnen deelnemen
aan deze processen. Daarnaast dient
er duidelijkheid te zijn over de regels

en voorschriften waarbinnen al deze
processen plaatsvinden. Deze structu-
rering in combinatie met de moderne
ICT-middelen vormen de basisvoor-
waarden om te komen tot een open,
transparante ‘food community’ die
adequaat kan reageren op de behoefte
en wensen van consument en over-
heid. De eerste stap daartoe wordt op
dit moment zichtbaar in het toene-
mend gebruik van internet en e-mail
bij crisissen in de agrarische sector.
De verschillende partijen wisselen met
elkaar informatie uit over regelgeving,
interpretatie en besluitvorming.

Informatie delen
Naast de productieketen is er een
heel netwerk van partijen die een rol
spelen binnen de voedselproductie.
In figuur 3 is een netwerk rondom
voedselveiligheid afgebeeld. De spe-
lers zijn actief in de verschillende
netwerken en hebben verschillende
behoeften. Externe spelers, zoals de
overheid, hebben andere interesses
(volksgezondheid) dan de primaire-
productiepartijen. Het geheel van alle
spelers, elk met hun eigen bevoegd-
heden, verantwoordelijken en taken,
en hun onderlinge samenhang kan
men zien als een ‘gemeenschap’. Als
vooral wordt gekeken naar de infor-
matie-uitwisseling binnen deze
gemeenschap kan worden gesproken
van een virtuele gemeenschap.

Binnen deze virtuele gemeenschap
bestaat een continue, groeiende
behoefte aan informatie. Niet alleen
aan basisgegevens, maar ook aan de
context van deze informatie. Deze
behoefte wordt gestimuleerd door de
steeds toenemende regelgeving,
maar ook bijvoorbeeld door de steeds

groter wordende behoefte aan diffe-
rentiatie in producten. ICT-ontwikke-
lingen die deze behoefte ondersteu-
nen komen langzaam op gang. De
ontwikkelingen betreffen zeer com-
plexe processen en vragen een multi-
disciplinaire aanpak. Daarbinnen
dienen op basis van proceskennis en
de daarbij behorende rollen, verant-
woordelijkheden, taken en bevoegd-
heden, applicaties te worden ontwik-
keld die ondernemingoverschrijdend,
zelfs ketenoverschrijdend werken.
Dit vereist van alle betrokkenen een
open houding en de bereidheid om
informatie en kennis te delen.

Kennis
De Voedingsmiddelenonderneming
2010 gebruikt cyberspace niet alleen
voor informatie en communicatie
maar ook om kennis te verzamelen
die leidt tot innovatie. De systeem-

ontwikkelingen op het gebied van
kennisvergaring, de interpretatie
daarvan, de benutting en de uitwisse-
ling van kennis, leidt tot een functio-
neel kennisdomein binnen de onder-
neming. Deze fase is in grote kennis-
instituten al operationeel en verwacht
mag worden dat in 2010 deze syste-
men in ondernemingen worden
geïmplementeerd. Borging van voed-
selveiligheid zal hiervan direct kun-
nen profiteren. ■

Gezamenlijke en flexibele
voorzieningen in een DBP
– Gezamenlijke voorzieningen op het

gebied van energie, water, milieu,

afval en het gezamenlijk gebruik van

materieel, vervoer/transport en dien-

sten,

– Toepassing van ICT in het bijzonder

gericht op kennisuitwisseling, kennis-

benutting en kennisversterking en de

inzet van internet/intranet,

– Uitwisseling van personeel tussen

bedrijven.

Wet- en regelgeving
Ingrediënten

Consumenten

Transport

HACCP
Processen

Food community

DBP

Voedsel-
veiligheid

Nutreuticals

Agrarische
productie

Producten

Overheid

Fig. 3   Dankzij moderne
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