
Het succes van een automatiseringssysteem binnen de bedrijfsmuren van een 

voedingsfabrikant is volledig afhankelijk van het draagvlak onder de medewerkers. 

Als zij hier ongedisciplineerd mee omspringen dan zijn nieuwe investeringen 

op dit vlak zinloos. 
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In de loop der jaren is ons productieproces 
echter behoorlijk uitgebreid, waardoor de 
registratie van onze grotere goederenstroom 
verder moest worden geoptimaliseerd. Ook zijn 
de eisen en de regelgeving op het gebied van 
traceerbaarheid flink aangescherpt. Niet alleen 
de traceerbaarheid van alle grondstoffen 
in ons productieproces, maar ook die van 
alle gebruikte verpakkingsmaterialen. Om te 
kunnen inspelen op de gestage groei van ons 
productieproces en op de strengere markt-
eisen is ons automatiseringssysteem nu veel 
completer. Zo registreren we hiermee niet 
alleen de goederenstroom in onze ontvangst-
ruimte, worstmakerij en sterilisatieafdeling, 
maar ook het complete logistieke proces. 
Bij de goederenstroom worden nu steeds meer 
gegevens geregistreerd, vooral ten behoeve 
van kwaliteitsborging, logistiek en bewaking 
van efficiency in de productie. Daarnaast 
vinden alle kwaliteitsregistraties plaats met 
behulp van deze RBK-oplossing.”

Efficiency en traceerbaarheid staan hoog 
in het vaandel op de conservenfabriek voor 
vleeswaren van Zwanenberg Food Group in 
Almelo. Deze vestiging, waar een breed arse-
naal aan conserven voor nationale en vooral 
internationale afnemers van de band rolt, 
werkt daarom sinds 1994 met het automati-
seringssysteem Fobis van RBK Automatisering. 
In de ontvangstruimte van grondstoffen, de 
worstmakerij en de sterilisatieafdeling plukt 
Zwanenberg Almelo dagelijks de vruchten van 
deze complete en klantspecifieke oplossing.    

VOLOP IN ONTWIKKELING
„Het automatiseringsproces op onze Almelose 
vestiging is jaren geleden in gang gezet en 
nog steeds volop in ontwikkeling,” vertelt 
Laurens Maathuis, kwaliteitsmanager van 
Zwanenberg Food Group. „Dertien jaar 
geleden zijn we gestart met een vrij summier 
automatiseringssysteem, waarmee alleen 
onze goederenstroom werd geregistreerd. 
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DOORGRONDEN 
Zwanenberg Almelo heeft dertien jaar geleden 
uit volle overtuiging gekozen voor het auto-
matiseringssysteem van RBK Automatisering, 
zo benadrukt Maathuis. „RBK is één van de 
weinige Nederlandse automatiseringsspecia-
listen, die zich specifiek richt op de foodbran-
che,” licht hij toe. „Het bedrijf heeft in de loop 
der jaren een enorme kennis en knowhow op 
dit gebied opgebouwd. RBK is hierdoor in staat 
om ons productieproces en ons logistieke 
proces volledig te doorgronden en de automa-
tiseringsoplossing hierop af te stemmen. Bij 
elk implementatietraject is het van belang dat 
zowel Zwanenberg als RBK exact weten hoe 
onze bedrijfsprocessen in elkaar steken. An-
ders is het onmogelijk een adequaat systeem 
te realiseren. Ik merk dat ik tijdens het nog 
steeds voortdurende implementatieproces elke 
keer meer leer over de toegevoegde waarde 
van automatisering binnen ons bedrijf.”

IN QUARANTAINE 
Een belangrijk klantspecifiek onderdeel van de 
automatiseringsoplossing bij Zwanenberg is 
een geïntegreerd blokkadesysteem. 

„Hiermee kunnen pallets gereed product auto-
matisch worden geblokkeerd in het systeem,” 
vertelt Maathuis. „Specifieke pallets met 
vleeswarenconserven kunnen dan bijvoorbeeld 
eerst laboratoriumproeven ondergaan, voordat 
zij worden gedistribueerd naar afnemers in het 
Midden-Oosten. Deze pallets worden tijdelijk 
in quarantaine gezet en pas weer vrijgegeven 
als de uitslag van deze proeven positief is 
uitgevallen.”

HULPMIDDEL
Het succes van investeringen op automati-
seringsgebied staat of valt volgens Maathuis 
met de wijze waarop medewerkers met de 
uiteindelijke oplossing omspringen. „Een au-
tomatiseringssysteem is slechts een hulpmid-
del om de efficiency binnen je organisatie te 

vergroten, maar maakt zelf geen strategische 
keuzes op dit gebied. Het systeem registreert 
alleen de gegevens die medewerkers ingeven 
en doet alleen wat het opgedragen krijgt. Een 
automatiseringsoplossing zal nooit werken als 
medewerkers geen gedegen kennis hebben van 
het productieproces en de werkprocedures 
niet naleven. Zwanenberg heeft in deze pro-
cedures exact vastgelegd welke gegevens we 
hiermee willen registreren en op welke manier. 
Ook weten we precies welke medewerker op 
welk moment zijn input in het systeem moet 
geven. Om hun betrokkenheid bij de automati-
sering binnen ons bedrijf te vergroten, mogen 
medewerkers zelf ook altijd meepraten over 
hoe de manier van registreren nog verder kan 
worden verbeterd.”

GEDEGEN ONDERHOUD
Ook de komende jaren zal Zwanenberg Almelo 
flink investeren in een gedegen onderhoud 
van het automatiseringssysteem. „Ook stap-
pen we binnenkort over op het meest actuele 
softwaresysteem van RBK Automatisering. Het 
huidige systeem draait nu nog onder DOS. De 
nieuwe gebruiksvriendelijke software is volle-
dig toegespitst op de eisen van de huidige tijd 
en biedt veel meer praktische mogelijkheden.”

Eindeloze investering 

Margebrenger 
‘Efficiency in productie bepaalt mijn marge. Hoe krijgt 
dit voortdurend mijn aandacht?’. Deze vraag stond 
centraal in een lezing van Coen Suurmond en Reginald 
d’Ursel van RBK Automatisering op de tweede dag van 
de recente PPT Food/IMEFA in ‘s-Hertogenbosch. Op de 
eerste beursdag had Laurens Maathuis, kwaliteitsmanager 
van Zwanenberg Food Group, al zijn licht laten schij-
nen op de toegevoegde waarde van efficiency binnen 
zijn bedrijf. „Efficiency wordt door voedselverwerkende 
bedrijven vaak nog onterecht als een triviaal probleem 
gezien,” vertelde Coen Suurmond, directeur van RBK Au-
tomatisering. „Zij denken dat het simpelweg een kwestie 
is van afspraken goed nakomen. Achter dit begrip kan 
echter een enorme complexiteit aan problemen schuilen.”  
Goede efficiency rust in zijn ogen op drie pijlers: de eisen 
van de markt kennen, op de hoogte zijn van de eisen die 
aan een product worden gesteld en alle mogelijkheden 
van je productieprocessen kennen. Volgens Reginald 
d’Ursel zijn nauwkeurig vastgelegde werkprocedures en 
productienormen (‘de best gemeten performance onder 
normale omstandigheden’) onontbeerlijk om de efficiency 
van bedrijfsprocessen inzichtelijk te maken. „Om efficien-
cyverliezen te meten, moet kritisch worden gekeken naar 
afwijkingen van deze normen. Meestal weet de man op 
de werkvloer altijd direct als er iets fout gaat. De beheer-
sing van de normen moet daarom al op de werkplek 
plaatsvinden.”
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