
Nieuwe technologie

Er lijkt zich een verbetering van het investeringsklimaat af te teke-

nen. De vraag van bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie naar

installaties, complete lijnen of fabrieken neemt voorzichtig toe.

Rationalisatie, in de zin van procesoptimalisatie en kostenefficien-

cy, is een belangrijke drijfveer voor investeringen. Prijsniveaus

staan immers nog altijd onder druk. De verantwoordelijkheid voor

investeringsprojecten wordt, evenals de toenemende kennis-

vraag, meer en meer bij de toeleverancier neergelegd. 

Van Dijk Foods concentreert met het oog
op de efficiency van de schaalgrootte de
productie van margarine, halvarine, bak-
en braadproducten en frituurvetten in
Zeewolde. Op de productielocatie in
Lopik worden in de toekomst nog uitslui-
tend sauzen geproduceerd.
Het is een voorbeeld van de rationalisatie
die momenteel in de Nederlandse voe-
dingsmiddelenindustrie plaatsvindt.
“Bedrijven hebben kostenbeheersing
hoog in het vaandel staan. Bedrijfsecono-
mische aspecten drukken een steeds

zwaarder stempel op de gang van zaken.
Het is dan ook een voortdurend zoeken
naar de meest efficiënte wijze van produ-
ceren. Als toeleverende branche van
machines, installaties en systemen wordt
van ons steeds meer kennis verwacht om
in zo’n ‘zoekproces’ op alle terreinen
mee te denken en integrale oplossingen
aan te bieden. De ontwikkeling en bouw
van procesinstallaties is een kennisge-
dreven tak van sport geworden en onlos-
makelijk verbonden met expertises als
industriële automatisering, elektrotech-

niek en onderhoud.”
Aan het woord is Peter Bassa, algemeen
directeur van GTI Process Solutions BV.
GTI kreeg de opdracht voor de verhuizing
naar en de integratie van de margarine-
productie van Van Dijk Foods in Zeewol-
de. Het gaat om een miljoenenproject

dat in het najaar van 2004 wordt afge-
rond. Bestaande tanks worden gekop-
peld aan nieuwe productietanks en
installaties voor CIP, olieopslag en pas-
teurs. Op de locatie Zeewolde wordt zo
een capaciteitsuitbreiding van tiendui-
zenden tonnen op jaarbasis gerealiseerd.

Kennisvraag
De complexiteit van de vragen die een
‘system integrator’ als GTI krijgt, neemt
toe. “Naast inbreng in het ontwerp wordt
ook multidisciplinaire expertise verwacht
op mechanisch, elektrisch en automati-
seringsgebied én op terreinen als koude-
techniek en utiliteit.”
Medegesprekspartner en commercieel

Procesindustrie kennisgedre

Bedrijven hebben kostenbeheersing
hoog in het vaandel staan

Peter Bassa (rechts) en Co van Eldik in de fabriekshallen in
Den Bosch. “Steeds vaker worden installaties ontwikkeld en
gebouwd in nauwe samenspraak met de afnemer en volledig
afgestemd op de specifieke toepassing.”
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manager bij GTI Process Solutions Co van
Eldik vult vanuit zijn praktijkervaring aan:
“Neem een project als bij producent van
broodverbetermiddelen Sonneveld in
Papendrecht. Het is een zelfstandig fami-
liebedrijf dat levert aan bakkers en bak-
kerijen in heel Europa. De bouw van een
nieuwe fabriek, waarin de modernste
technologie is te vinden, is gestart. Daar-
naast wordt onder de naam ‘European
Bakery Innovation Center’ een kennis-
centrum ontwikkeld. Zo worden miljoe-
nen geïnvesteerd in innovatie. Daarbij
wordt de nieuwe fabriek zodanig inge-
richt dat er sprake is van een volledige
beheersing van productieproces en logis-
tiek. De procesautomatisering zorgt er
ook voor dat op het terrein van tracking
and tracing aan de eisen kan worden vol-
daan die de wet per 1 januari 2005 stelt.”

Gedeelde verantwoordelijkheid
Daarnaast leert de ervaring dat bedrijven
geïnteresseerd zijn in andere vormen van
samenwerking: “Voedingsmiddelenbe-
drijven willen steeds vaker de verant-
woordelijkheid met toeleveranciers
delen”, aldus Bassa. Daarbij geeft hij aan
dat verschillende factoren een rol spelen.
“Natuurlijk is optimalisatie om zo kos-
tenefficiënt mogelijk te produceren
essentieel. Van belang zijn dan de vereis-
te schaalgrootte en mogelijke besparin-
gen op personeel, grondstoffen en ener-
gie. Als leverancier moet je dan vooraf
kunnen meedenken en werken aan de
ontwikkeling en bouw van installaties die
kostenreductie mogelijk maken.”
Verder noemt Bassa de ‘time to market’

als belangrijke factor voor veel bedrijven
in de voedingsmiddelenindustrie. “Wij
moeten dan vragen beantwoorden als:
Hoe is de bouwtijd van een fabriek te
bekorten? en Kan bij het ontwerp al reke-
ning worden gehouden met innovatieve
oplossingen die het productieproces ver-
korten?. Door nauw samen te werken met
Europese partners die componenten
bouwen voor processen als verhitten,
koelen, mengen, doseren, scheiden en
homogeniseren spelen wij hier op in.”

Moderne technologie
Een derde factor die leidt tot een steeds
intensievere samenwerking tussen toele-
verancier en voedingsmiddelenbedrijf is
de noodzaak voor de industrie om in te
spelen op de hedendaagse hoge eisen
die consumenten stellen aan bijvoor-
beeld geur, smaak, houdbaarheid en
gemak van de voeding. Moderne techno-
logieën vormen hierop het antwoord.
GTI-directeur Bassa: “Het gaat dan om
zaken als hygiënisch ontwerpen, moder-
ne reinigingstechnieken, diverse metho-
den voor pasteurisatie en sterilisatie en
niet te vergeten koeling van het product
in het proces en tijdens opslag. Daarom
houden we ons bezig met scheidings-
technologieën op basis van superkritisch
koolzuur, met houdbaarheidsverbetering
door toepassing van PEF (pulsed electric
fields, red.), met RF- (radio frequency,
red.) en hogedruksterilisatie. Dan ben je
echt samen met de klant bezig om zijn
doelstellingen te realiseren.”
Ten slotte wordt de regelgeving op het
gebied van voedselveiligheid steeds

belangrijker. GTI merkt dat ook op dat
terrein bedrijven samenwerking zoeken.
Via de organisatie van symposia wordt
informatie verstrekt. Verder heeft GTI
procesautomatiseringsoftware ontwik-
keld. “Ook kunnen we veel leren van
onze activiteiten in de farmaceutische
industrie. Met de validatietechnieken die
daar worden toegepast, kan de voedings-
middelensector haar voordeel doen”, zo
is de ervaring van Van Eldik.

Totale kosten
Voor de wat verdere toekomst moet de
voedingsmiddelenindustrie volgens Bas-
sa en Van Eldik veel meer kijken naar de
kosten van totale processen: “Dan betrek
je daarin ook de ‘cost life cycle’ van de
totale fabriek en de consequenties voor
het onderhoud. Bij nieuwbouw of ver-

bouw wordt dat al in het ontwerp van de
fabriek meegenomen.”
Concreet betekent deze ontwikkeling dat
op technisch vlak wordt bekeken of er
verbeteringen zijn aan te brengen, ook in
de secundaire installaties zoals de ener-
gievoorziening. In organisatorische zin
worden vragen beantwoord over het zelf
doen of uitbesteden van het onderhoud.
“Kortom, er zijn veel meer mogelijkhe-
den om de kosten per geproduceerd pro-
duct te verlagen dan waar in eerste
instantie aan wordt gedacht”, aldus de
GTI-voormannen.

ven tak van sport

Carina Grijspaardt-Vink

Directeur GTI Process Solutions Peter Bassa:
“Het is een voortdurend zoeken naar de
meest efficiënte wijze van produceren.”

Er worden miljoenen geïnvesteerd in
innovatie

GTI, dat in Nederland 10.000 mede-
werkers telt, is onderdeel van het Bel-
gische Fabricom, dat op haar beurt
weer ressorteert onder het Franse
Suez. De expertise van de sectoren
‘food & farma’ is sinds september
2003 gebundeld in GTI Process Solu-
tions, waaronder het vroegere GTI
Siersema en GTI FIB Dordrecht vallen.
De zes locaties die er waren, zijn
teruggebracht tot drie vestigingen en
wel in Leeuwarden, Dordrecht en Den

Bosch. Er werken in totaal 350 men-
sen. De omzet bedraagt ¤ 45 miljoen,
waarvan circa ¤ 6 miljoen in farma.
Van de omzet komt 5 tot 10% van bui-
ten Nederland. De nadruk ligt
op‘liquid processing’. Naast de eigen
expertise en de ontwikkelkracht van
het overkoepelende GTI, zoals op het
terrein van industriële automatise-
ring, koudetechniek en utiliteit, heeft
GTI Process Solutions strategische
allianties met andere toeleveranciers.

Omvang en activiteiten


