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Om aan de wettelijke verplichting voor traceerbaarheid te voldoen, is ICT

niet noodzakelijk. Automatisering biedt wel de mogelijkheid de verzamelde

data te gebruiken voor verbetering van productieprocessen en marketing,

zo bleek uit praktijkcases op het congres van VMT en Rijnconsult over

Traceerbaarheid en ICT. Voorlopers in de industrie wachten op een stan-

daard waar bedrijven en ketens bij aan kunnen sluiten.

Drie mogelijke strategieën voor traceer-
baarheid onderscheidde Jack van der
Vorst, senior adviseur bij Rijnconsult en
docent aan de WUR op 30 september in
Ede: “Een: voldoen aan de wetgeving.
Twee: traceerbaarheid aangrijpen om
binnen de eigen organisatie de efficiëntie
te verbeteren. Drie: volledige traceer-
baarheid in de keten waarmee onder-
scheid in de markt kan worden behaald.“
Over de rol van ICT is Van der Vorst hel-
der: “ICT is een hulpmiddel. Bepaal eerst
op welk niveau je wilt traceren.”

Papier
Dat traceren ook zonder computers kan,
liet Robert Jan Zwanenburg, technical
manager bij Hazlewoods, zien: “Wij trace-
ren met een papieren systeem en dat vol-
doet prima.” In de productielocatie in
Alphen worden dagelijks sandwiches en
belegde broodjes bereid volgens meer
dan 200 verschillende recepturen met

ruim 400 grondstoffen afkomstig van 138
leveranciers. “Eén dag is bij ons één lot.
Wij traceren op basis van THT. In het voor-
traject treedt veel vermenging op. Waar-
om zouden we alle details willen kennen?”
Zwanenburg relativeert de waarde van
ICT: “We kunnen nu binnen anderhalf uur
de benodigde gegevens aanleveren. Dat
voldoet aan de wettelijke norm en onze
klanten zijn tevreden. Bovendien is niet
informatisering het zwakke punt, maar de
fysieke inrichting van het proces en de dis-
cipline van medewerkers.”

Integraal
Bij H.J. Heinz Nortern Europe werken
Remko Muntinga, manager Special Pro-

jects Supply Chain, en Frank Bombeeck,
manager Quality Systems and Regula-
tions, aan een integrale aanpak van
traceerbaarheid. “De GFL eist X, de klant
eist X+1 en Heinz legt de lat op X+2.” Met
honderden leveranciers, duizenden
ingrediënten en verpakkingsmaterialen
en meer dan 4.000 verschillende produc-
ten is dat een complexe taak. Muntinga
en Bombeeck hebben veel tijd besteed
aan kennis vergaren en bewustwording:
“We wilden dat mensen anders over
traceerbaarheid gingen denken, van
‘moeten’ naar ‘willen’. Nu hebben we op
elke productielocatie een tracking & tra-
cingteam.”
De samenwerking heeft geleid tot een
Heinz Northern Europe traceerbaarheids-
document. “De kracht van het stuk is de
eigen input van medewerkers.”

Snelweg
Kalfsvleesregisseur Alpuro Group werkt
sinds 1992 met traceerbaarheid. “Toen
bestond dat woord nog niet”, aldus

directeur Alfred Boeve. De Alpuro Group
hanteert een geïntegreerd digitaal infor-
matiesysteem. Voor de binding met de
consument is het concept Peter’s Farm
opgezet. De Alpuro Group heeft de
traceerbaarheid in de eigen keten op
orde en is toe aan de volgende stap. “In
de agribusiness zie ik in de toekomst stu-
ring vanuit de consument. Dat vraagt om
een transparante keten. In plaats van
allemaal onze eigen traceerbaarheidsweg
te maken, kunnen we met gezamenlijke
inspanningen ook een snelweg aanleg-
gen. Een infrastructuur voor informatie
over voedsel met input van de overheid,
van consumenten en vanuit de keten. De
vraag is wie het voortouw neemt hierin.”
Uit de discussie op het congres bleek dat
de meeste bedrijven nog volop bezig zijn
om de traceerbaarheid in eigen bedrijf en
eigen keten te organiseren. Een overkoe-
pelend voedselinformatiesysteem blijft
voorlopig toekomstmuziek.
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‘Niet informatisering is 
het zwakke punt, maar de fysieke

inrichting van het proces’

ICT is niet noodza-
kelijk voor traceer-
baarheid, maar
maakt het wel
gemakkelijker.


