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‘Denk goed na over
automatisering’

De hoeveelheid kwaliteitsdata uit de 

productie en logistiek groeit dankzij de  

automatisering van analyses en kwaliteits-

controles van grondstoffen, ingrediënten, 

verpakkingen en eindproducten. Hoe met 

Een voedingsbedrijf moet goed nadenken over de wijze waarop 
het zijn kwaliteitsbeheer automatiseert, vindt productmanager 
Paul Smolders bij automatiseringsbedrijf Adifo in het Belgische 
Maldegem. Bezint eer ge begint. Een top-downbenadering is 
daarbij volgens hem belangrijk: “Wat zijn de doelstellingen en 
hoe worden die vertaald naar controlepunten binnen de 
bedrijfsprocessen van de onderneming?”

Top-downbenadering kwaliteit belangrijk

In de praktijk ziet hij dat kwaliteitsafde- 

lingen nog steeds vaak steunen op Excel- 

rekenbladen. “Meestal is er een apart  

rekenblad voor elk controlepunt. Die  

hebben als voordeel dat ze snel kunnen 

worden opgezet en eenvoudig zijn aan te 

passen.” De productmanager van Adifo  

benadrukt dat rekenbladen als tool voor 

kwaliteitsbeheer wezenlijke beperkingen 

hebben. “Zo is het lastig of niet haalbaar  

om gegevens te delen en te beschermen,  

gegevens in te lezen van instrumenten  

en van externe laboratoria. Het evalueren 

van resultaten ten opzichte van verwachte  

waardes is dan ook geen eenvoudige klus.” 

Dataplatform

Een kwaliteitsbeheersysteem is volgens zijn 

visie dan ook meer dan een platform voor 

het verzamelen van data. Hiervoor zijn  

diverse systemen beschikbaar. 

Als eerste wijst Smolders met bedenkingen 

naar ERP-systemen die vaak ook een stan-

daard kwaliteitsmodule bevatten. “De vraag 

is echter in hoeverre die module toegespitst 

is op de bedrijfsspecifieke processen en of 

die gebruiksvriendelijk is.” Als de kwali-

teitsmodule van een ERP-systeem tekort-

schiet, staat een bedrijf volgens hem voor 

een duidelijk dilemma. “Doorgaan met de 

beperkingen of een aanzienlijk maatwerk-

traject ingaan om de module echt bruikbaar 

te maken. Dit maatwerk is bij elke volgende 

upgrade van het ERP-systeem tevens een 

blok aan het been.”

al deze data efficiënt om te gaan? “Belang-

rijk is om goed na te denken over welke 

data voor welke productie- of logistieke 

processen beschikbaar moeten zijn voor  

de bedrijfsvoering”, benadrukt Smolders. 
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Paul Smolders: “Een voedingsbedrijf moet goed nadenken over de wijze waarop het zijn kwaliteitsbeheer automatiseert”.  
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Visuele controles

De kwaliteitsbeheermodule binnen een 

productie-informatiesysteem beperkt zich 

dan weer enkel tot kenmerken die relevant 

zijn voor het productieproces, met name 

productiemonitoring. 

Gespecialiseerde applicatie

Vanuit de platformfunctie voor kwaliteits-

beheer en de ondersteunende rol van de 

kwaliteitsafdeling is volgens Smolders een 

gespecialiseerde kwaliteitsbeheerapplicatie 

het overwegen waard. “Net als voor de  

organisatie biedt het centraal beheer van 

data in een gespecialiseerde applicatie ook 

voor de kwaliteitsafdeling van het voedings-

bedrijf talloze voordelen. Processen worden 

beter gestroomlijnd en efficiënt uitgevoerd.” 

Hij geeft als voorbeeld de koppeling van het 

kwaliteitsbeheer met het ERP-systeem.  

“De verwachte leveringen kunnen uit de 

ERP-software aangeleverd worden aan het 

kwaliteitssysteem. Voor elke levering wordt 

een monster aangemaakt en meteen wor-

den ook de toe te passen onderzoeken, met 

hun grenswaardes, toegewezen. Voor elk 

monster wordt een etiket afgedrukt met de 

relevante gegevens om op de monstername-

potjes of zakjes te kleven.” 

Dergelijke integraties optimaliseren volgens 

Smolders de procesflows, waardoor fouten 

worden voorkomen en de nodige tijdswinst 

wordt gerealiseerd. “Door data uit verschil-

lende systemen en bronnen te koppelen, is 

het ook nog eens mogelijk om verbanden 

tussen kwaliteitsdata te leggen. Uit deze 

analyse ontstaan nieuwe inzichten, die dan 

gebruikt worden om processen verder te 

verbeteren”, legt Smolders uit.

Ondersteunende rol

Binnen een voedingsbedrijf vervult de  

kwaliteitsafdeling in de eerste plaats een  

ondersteunde rol voor productie en logis-

tiek. “Kwaliteitscontroles beginnen bij de 

inname van grondstoffen en verpakkings-

materiaal en eindigen bij de levering van de 

voedingsproducten aan de afnemer”, merkt 

Smolders op. “Vanuit kwaliteitsbeheer is het 

cruciaal om de logistieke transacties op de 

voet te bewaken.” Hij geeft een voorbeeld. 

“Wanneer een vrachtwagen met grondstof-

fen zich meldt, worden verpakking, product 

en bijhorende documenten gecontroleerd. 

Deze controle kan leiden tot de weigering 

van een partij en wordt ook verder gebruikt 

in de leveranciersbeoordeling. Daarna volgt 

de kwaliteitsdienst de kwaliteit van de op-

geslagen grondstoffen verder op. Dit is bij-

voorbeeld belangrijk wanneer functionele 

en chemische eigenschappen veranderen 

tijdens de opslag, vertelt Smolders. “Een 

goed voorbeeld is de bakkwaliteit van 

bloem voor brood en bakkerijproducten.”  

‘  Maatwerk is bij elke ERP- 

update blok aan het been’

Productie

Bij de verwerking van grondstoffen en  

het verpakken gaat het erom onderscheid  

te maken tussen productkenmerken en pro-

cessturing. Smolders: “Productkenmerken 

en bijhorende controlemetingen horen 

thuis binnen het kwaliteitsbeheerssysteem, 

terwijl kwaliteitsmonitoring in de productie 

in de eerste plaats deel uitmaakt van de pro-

cessturing.” 

Ontwikkelingen in de processen, zoals  

het gemiddeld verloop van de procespara-

meters, capaciteit, energie-efficiëntie, maar 

ook productieonderbrekingen door storin-

gen of ingrijpen van operatoren en andere 

prestatie-indicatoren (KPI’s) zijn volgens 

Smolders dan weer uitstekend te volgen  

met productiebeheersystemen. 

Expeditie

“Bij de uitlevering van producten is het 

vanuit kwaliteitsoogpunt, waaronder de 

traceerheid, zinvol een referentiemonster te 

nemen en te bewaren tot de vervaldatum”, 

vervolgt Smolders. “Bij calamiteiten of 

klachten over een bepaald lot geleverd  

product kunnen de analyses van de klant 

naast die van de leverancier worden gelegd 

om geschillen te beslechten.” 

Daarnaast komt het erop aan om goed naar 

de transportverpakking 

te kijken. Dit gaat van 

het stapelpatroon en de 

kwaliteit van de verpak-

king tot de juistheid en 

leesbaarheid van de  

etiketten. Naast het  

monitoren van kwaliteitsparameters kun-

nen foto’s van de beladen palet en details, 

zoals de hoekranden of de foliewikkeling, 

bijzonder nuttig zijn bij het afhandelen van 

eventuele klachten verderop in de keten. 

“Hieruit leren bedrijven ook om de KPI’s 

omtrent uitlevering steeds verder aan te 

scherpen.” 
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Figuur 1. Schema automatisering (bron: Adifo).


