
“We hebben een profes-
sionele uitstraling en
zijn het aan onze

stand verplicht om ook met traceer-
baarheid voorop te lopen. Onze klan-
ten kunnen van ons op aan.” Aan het
woord is Peter Santegoets, manager
Research & Development bij Verste-
gen Spices & Sauces in Rotterdam.

Traceerbaarheid is bij Verstegen
onderdeel van het productieproces
geworden. Dat ging niet vanzelf.
“Vroeger was het eenvoudig”, stelt
Santegoets. “Je sloeg de Warenwet
open en je wist aan welke eisen je
moest voldoen. De toekomstige

traceerbaarheidseisen in de General
Food Law werken heel anders. De
Europese wetgeving bestaat uit glo-
bale richtlijnen en legt de verant-
woordelijkheid bij de industrie. Je
moet als bedrijf nu zelf nadenken en
alles goed omschrijven. Je kunt je
nergens meer achter verschuilen
want je hebt alles zelf gedaan. Het is
zeker niet makkelijker geworden.
Voordeel is wel dat je je eigen pro-
ducten steeds beter leert kennen.”

Herkomst
Traceerbaarheid begint met het vast-
leggen van de herkomst van grond-
stoffen. “Kruiden en specerijen zijn
onze core business”, aldus Sante-
goets. “Die kopen we in in diverse
landen in Azië, vooral in Indonesië.
Dat land is de bakermat van de spe-
cerijen en de kwaliteit is daar nog
steeds de beste. Verstegen heeft al
ruim vijftien jaar goede contacten in

Indonesië. We hebben er een eigen
maalderij. We werken intensief
samen met een plaatselijke coöpera-
tie, waarmee we afspraken maken
over productkwaliteit en -behande-
ling.”

De goede contacten in de her-
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komstlanden geven Verstegen een
voorsprong bij het regelen van
traceerbaarheid. “Wij werkten al in
een keten voordat het begrip traceer-
baarheid bestond”, licht Santegoets
toe. 

In eerste instantie wilde Verstegen
inzicht hebben in de leveranciers van
de coöperatie. Dat bleek niet haal-
baar. Het aantal boeren dat levert aan
de coöperatie is daarvoor te groot,
net als het cultuurverschil: “Je hebt te
maken met mensen die ‘ja’ zeggen en
‘nee’ doen. Dat moet je accepteren.
Wat we niet via traceerbaarheid kun-
nen regelen, garanderen we door
onze eigen ingangscontrole.”

Bij Verstegen worden alle grond-
stoffen behalve op kwaliteit ook op
kiemgetal, metaal, pesticiden en con-
taminanten getest voor ze worden
verwerkt.

Haalbaar
Terugkijkend realiseert Santegoets
zich dat de discussie over grondstof-
fen de meeste tijd heeft gevergd in de
voorbereiding van traceerbaarheid.
Bij het maken van risicoanalyses
kwamen steeds nieuwe aspecten naar
voren, meer dan de wetgever eist.
Santegoets: “Op een gegeven
moment wordt het een theoretische
discussie. Je houdt altijd punten over
waar je niet uit komt. Uiteindelijk
neem je beslissingen op ethische
gronden. Je bent ook afhankelijk van
je productieproces. Veranderingen
zijn mogelijk binnen een bepaalde
bandbreedte: het moet haalbaar en
betaalbaar zijn.“

Daarbij merkt Santegoets op: “Elk
bedrijf heeft zijn eigen kritische pun-
ten. Bij ons is dat de herkomst van
grondstoffen. Andere bedrijven heb-
ben weer een andere problematiek.”

Malen en mengen
De ‘nieuwe fabriek’ van Verstegen is
inmiddels acht jaar in gebruik. Eige-
naar Jan Driessen had destijds een
vooruitziende blik. Op zijn initiatief
is een ontwerp gemaakt voor een
productieproces waarin kwaliteit en
traceerbaarheid geborgd zijn. In juni
2002 heeft het Europees Octrooi
Bureau hierop octrooi verleend. San-
tegoets: “Verstegen nam destijds al
de verantwoordelijkheid voor zijn
productieproces. Dat komt nu goed
uit. We lopen voorop in traceerbaar-
heid.”

De productieprocessen voor de
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fabrikaten en eindproducten. Centra-
le registratie van de nummers in de
wasplaats zorgt er voor dat alleen
schone bins worden vrijgegeven voor
gebruik.

Automatisering
Verstegen heeft heel bewust een pro-
ductieproces opgezet met een hoge
kwaliteitsstandaard. Een logisch
gevolg is dat het bedrijf kiest voor
automatisering op maat. Jos Hensen,
principal consultant bij LogicaCMG,
speelt daarbij een centrale rol. 

De eurobins, de centrale productie-
eenheden, zijn uitgerust met RFID-
tags (Radio Frequency Identification-
etiketten; figuur 1). Hierop kan tij-
dens de productie informatie worden
bijgeschreven over de herkomst en
de hoeveelheid van de toevoeging. De
RFID-tags zijn robuust en dus
geschikt voor een productieomge-
ving. “De tags zijn weliswaar niet
goedkoop, maar we weten op elk
moment de exacte inhoud van de
eurobin. Dat is ons veel waard”, licht

kruidenafdeling bestaan uit malen,
mengen en verpakken. Melanges
worden samengesteld door grond-
stoffen uit silo’s en eurobins (grote
trechtervormige roestvaste stalen
containers) te combineren in een
schone eurobin. Grondstoffen die in
kleine hoeveelheden aan de melanges
worden toegevoegd, worden vooraf
apart afgewogen in plastic zakken.
Een eurobin eindproduct staat gelijk
aan een batch en kan 300 tot 800 kg

bevatten, afhankelijk van het soort
product.

Traceren
Elke eurobin eindproduct die wordt
geproduceerd, is te traceren op basis
van het eigen traceerbaarheidssys-
teem van Verstegen. Dat is gebaseerd
op de combinatie van verschillende
codes. Alle grondstoffen hebben een
artikelcode, een lotcode en een THT-
datum. Deze gegevens zijn gekop-
peld aan de inkooporder en worden
in het voorraadsysteem bijgehouden.
De lotgrootte van een grondstof
wordt bepaald door het soort pro-
duct. In silo’s gaat het vaak om ton-
nen, saffraan gaat per gram. In silo’s
kiest Verstegen bewust voor een over-

loop: ze worden gevuld als ze bijna
leeg zijn. Zouden de silo’s helemaal
leeg worden gemaakt, dan wordt de
productie vertraagd. “De producten
in silo’s zijn vaak gestandaardiseerd.
De producten blijven traceerbaar,
alleen in een groter volume”, aldus
Santegoets.

De productie van halffabrikaten en
eindproducten vindt plaats per euro-
bin. Alle eurobins hebben een uniek
nummer waarmee zij door het hele

bedrijf kunnen worden gevolgd. Elke
batch eindproduct heeft een eigen
code, bestaande uit de eindproduct-
code gekoppeld aan batchnummer en
THT-datum. 

Tijdens de productie hebben alle
handelingen (malen of mengen)
invloed op het artikelnummer van het
halffabrikaat. Door bij elke toevoe-
ging het artikelnummer te verande-
ren, is de fase van het productiepro-
ces op elk moment precies bekend.
De hoeveelheden van de verschillen-
de toegevoegde grondstoffen met bij-
behorende lotcodes, artikelcodes en
THT-data worden exact geregis-
treerd.

Eurobins worden bij Verstegen
gebruikt voor grondstoffen, half-
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Fig. 1   In eurobins

worden halffabrikaten

en eindproducten bereid.

Op de eurobins bevinden

zich RFID-tags (inzet).

Hierop wordt de

receptuur geschreven.

Tijdens de productie

komen daar de gegevens

van de toegevoegde

grondstoffen (lotcode,

exact gewicht) bij. 
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Verstegen
Verstegen Spices & Sauces BV in Rotterdam, onderdeel van Verste-

gen Holding, is marktleider op het gebied van kruiden, specerijen

en mixen in de Benelux. Verstegen is een familiebedrijf van ruim

100 jaar en heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Het assorti-

ment bestaat uit (verse) ongemengde kruiden en specerijen (heel

en gemalen), gemengde kruiden en specerijen (met en zonder

zout), kruidenmixen, vloeibare en droge marinades en culinaire

sauzen. Tot de afnemers behoren consumenten, slagerijen, horeca

en industrie.



nabespreking. Ook lopen mensen
van de kwaliteitsdienst regelmatig
mee in de productie om te zien of
theorie en praktijk nog overeen
komen. Santegoets: “Je merkt dat dat
niet altijd het geval is, daar moet je
een balans in vinden. In het begin is
het ook goed om globaal te beginnen
en dan te kijken of het systeem
werkt. Begin je te gedetailleerd, dan
verzand je.”

Over de kosten van traceerbaarheid
zegt Santegoets: “Traceerbaarheid
staat niet los in de organisatie, het
hangt samen met de productie, met
HACCP en ISO. De kosten voor
traceerbaarheid zijn dan ook niet
apart te bekijken. De investeringen
die we op dit gebied doen komen ten
goede aan de integrale bedrijfsvoe-

ring. Dat levert ook winst op in de
vorm van minder logistieke versto-
ringen. De kosten en baten zijn bij
ons in evenwicht.” ■

Santegoets zijn keuze toe.
De operator leest op een beeld-

scherm af uit welke silo of eurobin
hij grondstoffen moet doseren. Het
werkelijk gedoseerde gewicht wordt
met de ‘bewaarplaats’ van de grond-
stoffen vastgelegd in het computer-
systeem en ook weggeschreven in de
tag. Het systeem is via automatise-
ring zodanig opgezet dat foute men-
gingen eigenlijk niet kunnen voorko-
men. Mocht het toch gebeuren, dan
is aan te wijzen wie op welk moment
een fout heeft gemaakt.

Hensen: “Bij uitval van het compu-
tersysteem blijven de gegevens in de
tags bewaard. Ze kunnen op dat
moment niet worden gelezen, maar
wel als het computersysteem weer in
de lucht is. Als, bijvoorbeeld bij een
schijfcrash, de gegevens in het sys-
teem verloren zouden gaan, dan kun-
nen de actuele gegevens opnieuw
worden gelezen uit de tags.”

Voor de grondstoffen in de plastic
zakken is gekozen voor streepjesco-
des. “Voor deze toepassing zijn
streepjescodes een praktische en
goedkope oplossing die goed vol-
doet, tags zijn hiervoor te ‘zwaar’”,
aldus Hensen.

De eindproducten worden op hun
eindverpakking gecodeerd via een
inkjetprinter met een artikelcode,
productiecode en THT (figuur 2). In
het productiebesturingssysteem zijn
alle codes aan elkaar gekoppeld,
waardoor in geval van een calamiteit
binnen een uur de grondstoffen en
de klanten te traceren zijn.

Systemen
Op dit moment functioneren bij Ver-
stegen diverse automatiseringssyste-
men naast elkaar. In het ERP-systeem
worden leveringen van grondstoffen
gekoppeld aan eindproductleverin-
gen aan klanten. Daarnaast draait
een productiebesturingssysteem voor
de aansturing en registratie van de
productiegegevens en een laboratori-
uminformatiesysteem (LIMS) voor
alle analysedata. 

Er zijn plannen voor uitbreiding
van systemen en verdere integratie.
Een nieuw te implementeren stan-
daard ERP-systeem zal een meer inte-
grale aansturing mogelijk maken.
Het doel is om via ERP volledige
traceerbaarheid te realiseren vanuit
zowel grondstof (wat komt in welk
product terecht?) als vanuit eindpro-
duct (wat zit erin?). Het productiebe-
sturingssysteem wordt in de toe-
komst geoptimaliseerd en uitgebreid
om op elk moment volledig inzicht te
hebben in alle stadia van de produc-
tie. De procesparameters zullen in dit
systeem blijven en niet worden geïn-
tegreerd in ERP. Ook LIMS zal als

apart systeem blijven bestaan. De
systemen zullen wel gekoppeld zijn
zodat alle gegevens op een eenvoudi-
ge manier aan elkaar te relateren
zijn.

Santegoets: “De productiebesturing
loopt al een jaar of zes. Je krijgt
steeds meer inzichten in het systeem
en technisch gezien wordt steeds
meer mogelijk.” Hensen vult aan:
”Door verdergaande automatisering
kunnen we de kwaliteit van het pro-
ductieproces verder verbeteren.” 

Advies
Bij Verstegen is traceerbaarheid al
onderdeel van het productieproces.
Hoe ga je te werk als je nog niet zo
ver bent? Santegoets adviseert: “De
discussie vooraf is het belangrijkst.
Wat wil je bereiken? Wat zijn de risi-
co’s? Op basis van de antwoorden op
die vragen bepaal je hoe je je systeem
gaat bouwen. Daarvoor moet je de
tijd nemen. Eerst bepaal je de eisen,
dan pas ga je kijken hoe je dat invult
met technische middelen. Het uit-
gangspunt is de situatie in de prak-
tijk. Misschien is alles met papier op
te lossen, misschien is automatise-
ring wenselijk.” Hensen geeft aan:
”Als je echt vanaf punt nul begint,
duurt het een aantal jaren voordat je
een goed draaiend sys-
teem hebt. Het is daar-
om van belang de juiste
prioriteiten te stellen.”

Bij Verstegen is ook
veel aandacht besteed
aan scholing van het
personeel, aan bewust-
wording en motivatie.
Ook nu traceerbaarheid
is ingevoerd, wordt
regelmatig via interne
audits gekeken of alle
procedures worden
nageleefd. De kwali-
teitsdienst voert de
audits uit, compleet
met rapportage en
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Fig. 2   De verschillende

eindproducten worden

op de verpakking

gecodeerd met een

artikelcode,

productiecode en THT via

een inkjetprinter.
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