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Kijken en kwaliteit 
beoordelen  

“Wij vinden het belangrijk om de hoogst 
mogelijke kwaliteit te leveren. Onze mensen 
hebben een passie voor vlees en dat willen 
we terugzien in ons eindproduct”, vertelt 
Helga van de Voort, productieleider van 
Vion Food in Boxtel. “We willen dat onze 
klanten – en uiteindelijk de consumenten – 
tevreden zijn over onze producten. Dus 
doen we er alles aan om samen met onze 
klanten uitstekende kwaliteit te leveren”, 
vult Nick Raaijmakers aan, World Class 
Manufacturing-manager van Vion Food. 
“We hebben allemaal dezelfde verantwoor-

delijkheid: het maken van een goed pro-
duct. Om dat te bereiken, bepalen we 
samen wat goed is. En de kracht van het 
MMM-systeem is dat het zichtbaar maakt 
dat wat wij gezamenlijk als goed hebben 
bestempeld, ook is bereikt.”

Kritische kwaliteitskenmerken
De basis van het systeem bestaat uit MMM- 
kaarten waarop de kritische kwaliteitsken-
merken van het productieproces worden 
vastgelegd. Dit kan de snit van een stuk vlees 
zijn, maar ook de exacte positionering van 

Hoe werkt het?
Het MMM-systeem bestaat uit handmatige 
meetmomenten, zowel binnen een bepaal-
de shift alsook gedurende de werkdag.   
Dit gaat als volgt in zijn werk: binnen een 
werkzone, productielijn of productieafdeling 
worden circa acht kritische kwaliteitsken-
merken gedefinieerd. Deze aandachtspun-
ten worden gemiddeld iedere twee uur  
persoonlijk gecontroleerd door de verant-
woordelijke van dit deel van de productie. 
De verantwoordelijke voert per controle  
25 metingen uit per aandachtspunt.

Vleesverwerkingsbedrijf Vion Food ontwikkelde een praktisch 
 systeem om de kwaliteit van producten te monitoren, en bij  
te sturen en verbeteren als dat nodig is. Dit Multi Moment  
Measurement-systeem kan ook voor andere industrieën een 
manier zijn om het productieproces te controleren en te borgen.  

een sticker op een verpakking, licht Van de 
Voort toe. “Op een MMM-kaart wordt met 
foto’s aan gegeven wat goed en wat fout is. 
Aandachtspunten worden eventueel ge -
accentueerd. Nadat ze met de medewerkers 
zijn besproken, worden de MMM-kaarten 
op de afdeling opgehangen. Op deze manier 
hebben onze medewerkers letterlijk voor 
ogen wat het gewenste eindproduct is: het 
eindproduct zoals we dat samen met de klant 
eerder bepaald hebben.” Raaijmakers: “Het 
snijden van het vlees luistert erg nauw. 
Machines kunnen worden afgesteld, maar in 
onze business heb je echt vakmensen nodig 
om een goed en op maat gemaakt eindpro-
duct te kunnen leveren. De MMM-kaarten 
tonen onze vakmensen hoe wij onze produc-
ten exact – volgens afgesproken speci!catie – 
gemaakt willen hebben.” 

Handmatige meetmomenten
Zoals de naam al doet vermoeden, bestaat 
het MMM-systeem uit meerdere 

Ingevulde 

MMM-kaart 
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juiste snit 
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stuk vlees.
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Productieleider Helga 

van der Voort legt  

het MMM-systeem  

uit aan de hand van  

een infographic.

handmatige meetmomenten. In totaal zijn 
er 800 metingen per shi" per werkzone. 
“Moet je nagaan hoeveel data we in een 
week, maand of jaar verzamelen”, zegt 
Raaijmakers. “Die data zijn heel erg waar-
devol. We kunnen door de tijd heen ons 
kwaliteitsproces volgen en desgewenst aan-
passen. Zodra de controlemetingen aanlei-
ding geven om in te grijpen, dan wordt dat 
gedaan. Dit kan acuut, maar soms zijn er 
ook minder duidelijke signalen en die kun-
nen door het volgen van de data via de 
Quality Driver alsnog aan het licht komen. 
De kracht van de MMM-methode zit in het 
feit dat onvolledigheden snel gesignaleerd 
worden en dat er nooit langer dan twee uur 
geen actie is ondernomen. Hierdoor gaat 
zowel de basiskwaliteit omhoog alsook de 
e#ciency. Je stuurt namelijk meteen bij.” 
De resultaten van de metingen worden op 
een Short Interval Control-bord ingevuld 
en in de Quality Driver, de so"waretool. De 
resultaten worden besproken in het team-
overleg – drie tot vier maal per dag. Ook 
worden de maatregelen geëvalueerd die 
genomen zijn bij een geconstateerde afwij-
king. Met de Quality Driver kunnen speci-
!eke analyses worden gegenereerd, waar-

onder trendanalyses. Doordat het mensen-
werk is, kan het voorkomen dat er foutjes 
insluipen. “Vanzelfsprekend is het een illu-
sie dat er nooit eens iets mis gaat. Het gaat 
erom dat als je ziet dat het vlees niet volgens 
de speci!caties is gesneden, je zo snel 
mogelijk kunt ingrijpen. Door de MMM- 
methode komen we snel onvolledigheden 
op het spoor”, legt Raaijmakers uit. “Dit 
geldt niet alleen voor het werk van onze 
medewerkers, maar ook voor onvolledig-
heden in het materiaal waarmee wordt 
gewerkt. Botte messen bijvoorbeeld zijn we 
zo op het spoor of een niet goed afgestelde 
etiketteermachine.” 

Standaardiseren
“Het productieproces werd altijd al goed 
gecontroleerd, maar door de introductie 
van de MMM-methode hebben we onze 
controleprocedure nog verder kunnen stan-
daardiseren”, zegt Van de Voort. “We wisse-
len de aandachtspunten niet vaak, want de 
kracht zit juist in de continuïteit en het feit 
dat we waarden over een langere periode 
met elkaar kunnen vergelijken. Het enige 
moment waarop de aandachtspunten wor-
den veranderd, is als we het productiepro-

ces aanpassen. Als er een nieuwe manier is 
ontwikkeld om tot het eindproduct te 
komen, dan betekent dit ook een nieuwe 
manier van controleren.” 

Compliment 
De kracht van de methode is een combina-
tie van begrijpelijke visuele instructies, 
goed-fout-foto’s, met een duidelijke focus 
op de belangrijke kritische kwaliteitscrite-
ria, kort op de bal en de kracht van de her-
haling – iedere twee uur metingen uitvoe-
ren en de resultaten terugkoppelen.
Zowel Van de Voort als Raaijmakers be - 
nadrukt dat actief leiderschap misschien 
wel het belangrijkste aspect van het MMM- 
systeem is. Het systeem maakt zichtbaar 
hoe een werkzone, productielijn of produc-
tieafdeling presteert. 
“Als het goed loopt, geven we regelmatig 
een compliment”, zegt Helga. “Medewerkers 
verdienen deze terugkoppeling wanneer ze 
weer hun vakmanschap hebben getoond. 
Dat maakt dat ze trots kunnen zijn op het 
werk dat ze leveren.”
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