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„Een veelgehoorde denkfout,” verwijst 

Coen Suurmond, directeur van RBK 

Automatisering uit Deventer, naar 

het voorbeeld in de inleiding. Het is 

volgens hem slechts één van de vele 

misverstanden, die anno 2007 nog 

steeds bestaan rond softwareoplos-

singen in de voedingsmiddelenindu-

strie. „Veel bedrijven gaan er vanuit 

dat hun automatisering vooral een 

technisch vraagstuk is, dat niet anders 

in elkaar steekt dan bij collega’s in de 

voedingsbranche. Daarom denken zij 

dat standaardoplossingen van soft-

warespecialisten met veel ervaring in 

food uitkomst kunnen bieden. Deze 

benadering kan bedrijven de flexibili-

teit in hun bedrijfsprocessen ontne-

men. Dit resulteert in een gebrekkige 

informatievoorziening aan de uitein-

delijke gebruikers. Hierdoor raakt hun 

bestaansgrond aangetast als flexibel 

voedingsbedrijf, dat continu weet in 

te spelen op de wensen van afnemers. 

Bedrijven die op voorraad produceren 

hebben bijvoorbeeld een heel ander 

informatiesysteem nodig dan be-

drijven die op klantorder werken. De 

softwarespecialisten van RBK Auto-

matisering beginnen dan ook niet zo-

maar aan een automatiseringsklus bij 

bedrijven. Hieraan gaat een grondige 

analyse van de markten, producten, 

productieprocessen en werkwijzen 

van een bedrijf vooraf.”  

HECHTE SAMENWERKING 
Uitgangspunt bij implementatietrajec-

ten is volgens Suurmond dat het nooit 

gaat om automatiseringsvraagstuk-

ken, maar om informatievraagstuk-

ken. „Informatievoorziening op basis 

waarvan medewerkers van een bedrijf 

de juiste beslissingen kunnen nemen, 

is namelijk altijd het doel,” aldus de 

RBK-directeur. „Automatisering is 

slechts één van de middelen om dit te 

bereiken. Een goed informatiesysteem 

komt alleen voort uit een hechte sa-

menwerking tussen de informatiespe-

cialist, het bedrijf en de uiteindelijke 

gebruikers van het systeem. De infor-

matiespecialisten van RBK dwingen 

bedrijven om goed na te denken over 

hun informatievoorziening en om 

een duidelijke positie in te nemen op 

dit gebied. Op basis van deze grote 

betrokkenheid worden uiteindelijk de 

belangrijkste automatiseringsbeslis-

singen genomen. Belangrijk is om 

niet te vroeg in het proces te denken 

in oplossingen. Eerst moeten alle 

problemen in kaart worden gebracht, 

waarvoor de uiteindelijke oplossingen 

nodig zijn.” 

ORIËNTATIEFASE 
De realisatie van nieuwe informatie-

systemen bij bedrijven behelst volgens 

RBK Automatisering enkele belangrij-

ke fases. ,Om een bedrijf echt te leren 

begrijpen en goed inzicht te krijgen in 

de bestaande informatievoorziening is 

een gedegen oriëntatiefase noodza-

kelijk,” verduidelijkt Suurmond. 

„In deze fase brengen we de essen-

tiële kenmerken van afzetmarkten en 

producten van een bedrijf in kaart. 

Wat is de aard van de producten die 

worden geproduceerd? Voor welke af-

nemers worden ze gemaakt? Wat zijn 

de leadtimes? Wat zijn de bestaande 

distributiepatronen? Door dit soort 

vragen te beantwoorden, maakt RBK 

zich de belangrijke kenmerken van een 

bedrijf eigen. 

Dit kan volgens ons het beste gebeu-

ren door de markten en producten als 

uitgangspunt te nemen, omdat deze 

bepalend zijn voor het functioneren 

van een onderneming. Vervolgens 

kijken we naar de bedrijfsprocessen 

en ondersteunende processen, waar-

uit de producten voor deze markten 

voortkomen. Ook kijken we naar de al-

gehele organisatie, die structuur geeft 

aan alle bedrijfsprocessen. Tenslotte 

proberen we ook inzicht te krijgen in 

de taken en verantwoordelijkheden 

van alle afdelingen.” 

LEADTIMES 
Deze grondige oriëntatie- en analyse-

fase toont volgens Suurmond haarfijn 

aan waar de specifieke problemen van 

bedrijven liggen op het gebied van 

hun informatievoorziening. 

„Laten we die bekende softwarespecialist eens uitnodigen om 
ons bedrijf te laten zien welk mooi nieuw systeem hij te bieden heeft. 
Als zijn softwarepakket en bijbehorende hardware er gedegen 
uitzien, sluiten we snel een deal. Trouwens mooi meegenomen dat 
hij veel ervaring heeft in de voedingsbranche. Het komt helemaal goed 
met onze automatisering.” 

zonder probleem
Geen oplossing



De productielocatie in Almelo 

is één van de vestigingen van Zwanenberg Food Group 

met een informatiesysteem van RBK Automatisering
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„Veel voedingsproducenten zijn in de 

loop der jaren steeds meer omgescha-

keld van bulkproductie naar productie 

voor retailers. Zij staan er echter niet 

altijd bij stil dat deze omschakeling 

een andere organisatiestructuur en 

informatievoorziening vereist. Pro-

duceren voor de retail vereist andere 

leadtimes, voorraadplanningen en 

distributiepatronen. De leadtimes zijn 

bijvoorbeeld vaak veel korter dan bij 

bulkproductie.” 

VERANTWOORDELIJKHEDEN
Een andere moeilijkheid is volgens 

Suurmond dat bedrijven hiaten in hun 

informatievoorziening vaak onte-

recht toeschrijven aan het bestaande 

automatiseringssysteem. „Een prak-

tisch goed functionerend informa-

tiesysteem bestaat uit drie wezenlijke 

onderdelen: software, inrichting en 

werkprocedures. Als inrichting en 

werkprocedures onvoldoende aan-

sluiten bij de bedrijfsprocessen als 

geheel en bij de individuele verant-

woordelijkheden van de medewerkers, 

dan zal het geheel niet werken. Onze 

benadering van klantspecifieke infor-

matiesystemen is daarom gebaseerd 

op inzicht vooraf in de diverse verant-

woordelijkheden van medewerkers. 

Een goede informatievoorziening die 

hun in staat stelt om de juiste beslis-

singen nemen, is uiteindelijk afhan-

kelijk van de vraag of collega’s eerder 

in het proces hun werk goed hebben 

gedaan.” 

ARCHITECTUUR 
Op basis van de informatie die voor-

komt uit de analysefase kunnen 

uiteindelijk een goede informatiear-

chitectuur en een uitgebreid auto-

matiseringsplan worden uitgewerkt, 

zo besluit Suurmond. „Deze architec-

tuur vormt een solide basis voor de 

ontwikkeling van het uiteindelijke 

informatiesysteem en de bijbeho-

rende deelsystemen. Belangrijk is dat 

de informatiestromen van met name 

productie, verkoop en distributie goed 

zijn gedefinieerd en op elkaar zijn af-

gestemd. Een goed informatiesysteem 

moet uiteindelijk voorkomen dat 

medewerkers per ongeluk in elkaars 

deelgebieden gaan grasduinen. Na 

een kritische toetsingsfase volgt de 

eindrapportage. In deze rapportage 

staan de definitieve automatiserings-

voorstellen en welke eindproducten 

hiervoor nodig zijn in de vorm van 

soft- en hardware.”  

zonder probleem

Zwanenberg Food Group 
Sinds begin jaren negentig realiseert RBK Automatisering de informatiesystemen voor 
de fysieke goederenstromen op de productievestigingen van Zwanenberg Food Group 
in onder andere Borculo, Raalte, Almelo, Lichtenvoorde en Zoetermeer. De grootste 
Zwanenberg-vestiging die is voorzien van een klantspecifiek informatiesysteem is 
de productielocatie voor vleeswaren en vleesconserven in Almelo. 
Deze vestiging telt ruim 70 werkplekken. Onlangs heeft RBK Automatisering een 
groot project uitgevoerd voor een vernieuwing van de distributie en de logistiek van 
Zwanenberg. Tot de in het kader van dit succesvolle project gerealiseerde oplossingen 
behoren onder meer berichten voor Electronic Data Interchange (EDI) en gestandaardi-
seerde palletlabels met barcodes (zowel homogeen als bont), zogeheten SSCC-labels. 
Doel van deze Serial Shipping Container Code is duidelijke informatie te verschaffen 
over de verzendeenheid, waarop het label met deze barcode is bevestigd.

Geen oplossing


