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Traceerbaarheid

Kwaliteitsgerichte traceerbaarheid is een pro-actieve aanpak

gericht op sturing van kwaliteit in voedselketens. Vooral bij vers-

producten levert dit verbetering op van kwaliteit, voedselveilig-

heid en service met vermindering van derving. Investeringen in

traceerbaarheid worden zo sneller terugverdiend.

Traceerbaarheid, hiermee wordt bedoeld
tracking en tracing,  wordt wettelijk ver-
plicht per 1 januari 2005. Het voldoen
aan deze wetgeving levert echter geen
toegevoegde waarde of kostenbesparing
op voor ketenpartijen in de levensmidde-
lensector. Met een kwaliteitsgericht
traceerbaarheidssysteem is wel rende-
ment te behalen.
Bij een conventioneel traceerbaarheids-
systeem worden de vaak grote hoeveel-
heden data over identiteit en locatie van

producten alleen bij calamiteiten (recal-
ls) geraadpleegd. Bij kwaliteitgerichte
traceerbaarheid daarentegen worden in
de voedselketen naast de identiteit en de
locatie van producten ook de voor de
kwaliteit relevante productparameters
vastgelegd (ketencondities als tempera-
tuur en relatieve luchtvochtigheid in de
loop van de tijd). Deze gegevens worden
actief gebruikt voor het aansturen van de
keten. Vooral bij verse, bederfelijke pro-
ducten zoals groenten, fruit, vlees, vis en
zuivelproducten biedt een kwaliteitsge-
richt traceerbaarheidssysteem voordelen.

Vers
Derving van verse producten is momen-
teel een van de belangrijkste aandachts-
punten van de retail vanwege de hoge
kosten van uitval door het overschrijden
van de THT-datum. Om derving van verse
producten te reduceren, is meer nodig
dan bij droge kruidenierswaren. Bij verse
producten moeten vraag en aanbod veel
scherper op elkaar worden afgestemd
met als doel: volle schappen (om ‘nee-
verkoop’ te voorkomen) en lage derving.
In de praktijk blijkt het mogelijk om het

percentage derving in de keten met tien-
tallen procenten te verminderen, zo heb-
ben diverse projecten van A&F uitgewe-
zen.
Om dit te bewerkstelligen is het essen-
tieel om de resterende houdbaarheid van
de verse producten te kennen. A&F han-
teert hiervoor de term FEFO (First Expired
First Out) in tegenstelling tot FIFO (First
In First Out) waarbij geen rekening wordt
gehouden met de resterende houdbaar-
heid. Door de initiële productkwaliteit en
ketencondities in een kwaliteitsvoorspel-
lend model in te voeren, is op elk
moment in de keten te voorspellen of de
productkwaliteit zal voldoen aan de
gestelde eisen (figuur 1).
Iedere ketenschakel krijgt door dit vroeg-
tijdige signaleren van de (afwijkende)
productkwaliteit de mogelijkheid om het
logistieke of productietechnische proces
bij te sturen. Zo kan bijvoorbeeld een
product met een beperkte houdbaarheid
beter op een nabijgelegen markt worden
afgezet dan worden geëxporteerd. Ook

bij een lagere prijs op de locale markt
worden hierdoor kosten bespaard omdat
het product na export had moeten wor-
den weggegooid vanwege derving.
Met behulp van een simulatiemodel
(Aladin) is het mogelijk om de effecten
van verschillende maatregelen op de
houdbaarheid te berekenen, bijvoor-
beeld vervoer per vliegtuig of boot, voor-
koelen of snel distribueren, of een houd-
baarheidverlengende verpakking. De res-
terende houdbaarheid kan worden
vertaald naar percentage derving in de
keten. Zo kunnen per maatregel de beno-
digde investeringen worden afgewogen
tegen het financiële voordeel van minder
derving.

Voordelen
Naast het voorkomen van derving levert
kwaliteitsgerichte traceerbaarheid een
betere waarborg van de voedselveilig-
heid. De kwaliteit van producten in de
keten is continu inzichtelijk en omge-
vingscondities kunnen hieraan worden
aangepast. Zo nodig kan onveilig voedsel
uit de keten worden genomen voor het
consumenten bereikt.
Kwaliteitsgerichte traceerbaarheid leidt
ook tot een verbeterde klantenservice. Zo
kunnen specifieke kwaliteitsklassen (bij-
voorbeeld kleur, rijpheid, textuur,
smaak, sortering of houdbaarheid) op
verzoek aan klanten worden geleverd. Bij
mango’s bijvoorbeeld vragen consumen-
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Fig. 1   Ketenbesturing op basis van kwaliteitsverloop.
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ten ‘ready to eat’-vruchten terwijl nu vaak
onrijpe vruchten worden aangeboden.
Naast sturing op kwaliteitskenmerken
kunnen gegevens over locatie en identifi-
catie ook worden gebruikt voor het beha-
len van logistieke voordelen. Zo leidt een
betere ketenafstemming van vraag en

aanbod tot lagere (veiligheids)voorraden.
Automatische identificatie en registratie
tijdens in- en uitslag van producten leidt
tot lagere personeelskosten en minder
fouten. Meer inzicht in de logistiek maakt
ook efficiëntere benutting van vrachtwa-
gens en opslagruimtes mogelijk, zorgt
voor minder naleveringen en verbetert de
retourlogistiek van fusten, kratten en pal-
lets.

Afspraken
Het gebruik van computermodellen voor
kwaliteitsgerichte traceerbaarheid geeft
inzicht in de keten, toch zijn er nog een
aantal knelpunten. Kwaliteitverloopmo-
dellen zijn nog niet voor alle producten
beschikbaar. Bovendien vragen verschil-
lende rassen en een spreiding in de ini-
tiële kwaliteit om verschillende model-
len.
De betrouwbaarheid van de kwaliteit-
voorspelling hangt af van de hoeveelheid
en de kwaliteit (juist, volledig, tijdig aan-
geleverd) van data. Voor het verzamelen
van deze data wordt gebruik gemaakt
van sensoren, bijvoorbeeld dataloggers.
In de praktijk blijkt het retourneren van
dataloggers van klant naar toeleverancier
een lastige zaak. Veel dataloggers raken
zoek, en daarmee ook veel gegevens.
Goede onderlinge afspraken zijn essen-
tieel voor het behoud van de loggers en
de gemeten waarden. Daarnaast helpt

een eenvoudige procedure voor het
retourneren van de loggers, bijvoorbeeld
het gebruik van voorgefrankeerde enve-
loppen.

Commitment
Naast de technische randvoorwaarden
zijn vooral organisatorische aspecten
belangrijk om kwaliteitssturing tot een
succes te maken. In het algemeen is niet
iedere partij even veel gebaat bij het
inzichtelijk maken van kwaliteitsinforma-
tie. Ook zijn de benodigde investeringen
in tijd en materieel per partij vaak niet in
overeenstemming met de verwachte

voordelen per partij. Deze onevenwichti-
ge verdeling tussen kosten en baten is
niet specifiek voor kwaliteitsgerichte
traceerbaarheid, maar algemeen bij
ketensamenwerking. Iedere partij stelt
zich de vraag ‘what’s in it for me’. Ver-
trouwen, transparantie, commitment en
een marktgerichte aanpak zijn dan
belangrijke aspecten waarin ketenpartij-
en elkaar moeten vinden.
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Het blijkt mogelijk om het percentage
derving in de keten met tientallen
procenten te verminderen

Aardbeien
De kwaliteit van aardbeien in het
winkelschap wordt voor een groot
deel bepaald door de kwaliteit bij
de oogst, de initiële kwaliteit. Om
deze initiële kwaliteit zo goed
mogelijk te kunnen voorspellen,
zijn teeltgegevens (ras, weer,
bemesting, gewasbescherming et
cetera) en oogstkwaliteit inge-
voerd in een ‘lerend systeem’ om
onderlinge relaties te vinden.
Hiermee kan beter worden voor-
speld hoe aardbeien het schap

zullen bereiken.
Leverancier Bakker Barendrecht
weet nu wanneer een partij aard-
beien oogstklaar is, wat de ver-
wachte houdbaarheid is en wan-
neer deze het best kan worden
geleverd aan de filialen van Albert
Heijn. Verkoopgegevens van
Albert Heijn worden gebruikt voor
een goede afstemming, bijvoor-
beeld acties en afzet per dag.
Bakker Barendrecht speelt een
centrale rol in de afstemming van
afzetvariatie (Albert Heijn) met
aanbodvariatie (telers).

Bij de export van snijbloemen naar
Japan bestaat behoefte om de keten-
condities te registreren vanwege de
lange transportweg (luchttransport,
overslag en handling en fijnmazige
distributie). Met dataloggers worden
gegevens van temperatuur- en voch-
tigheidmetingen verzameld en vervol-
gens ge-upload naar een internetsite.
Exporteur Greenwings kan deze goed
afgeschermde gegevens zowel in
Nederland als in Japan bekijken. Hier-
mee kunnen oorzaken van problemen
worden achterhaald, bijvoorbeeld een
te lange verblijftijd op de luchthaven
of een te hoge temperatuur. 
Door gemiddelde waarden per pro-

duct of luchtvaartmaatschappij te
berekenen, ontstaat trendmatig
inzicht in de prestaties van producten
of ketenpartijen. Op basis hiervan zijn
gerichte keuzen mogelijk voor lucht-
vaartmaatschappijen en vluchten met
of zonder tussenstops (deze zorgen
voor langere doorlooptijden en slech-
tere omgevingscondities). Zo zijn
betere garanties over kwaliteit en
vaasleven mogelijk aan de klant.
Onder de naam e-faqts (electronic-
flower air quality tracing system) is
deze internetapplicatie ook beschik-
baar voor andere bedrijven en bran-
ches (www.e-faqts.com).
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