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Bedrijfsleider Sikko van der Tuin van Enkco (links) maakt 

Jan Wilbrink, partner van RBK Group, wegwijs in de gehanteerde 

TPM-filosofie

Medio 2009 vertelde bedrijfsleider Sikko van der Tuin in 

Meat&Co. bevlogen over het bij Enkco Foodgroup te Holten 

geïntroduceerde Total Productive Maintaince-programma (TPM). 

Aan de hand van dit programma verbetert Enkco de productiviteit 

door de prestaties van het machinepark en van de 

medewerkers aan de lijn stapsgewijs naar een hoger plan te tillen. 

Nieuwsgierig naar de ‘inburgering’ van TPM in de organisatie en 

naar andere actuele ontwikkelingen bij deze leverancier van 

koelverse en diepgevroren vleesproducten en vleesvervangers aan retail, 

slagerij, foodservice en industrie reisden we opnieuw af naar Holten. 

Daar ontdekten we dat samen met de RBK Group uit Deventer 

grote stappen zijn gezet op automatiseringsgebied. 

  ean itL
by Enkco



meaT&co.  aPRIL  2010 39

TeksT: BART MANDeRs   |   FoToGRAFIe:  GeR ThIjsseN

Sikko van der Tuin ontvangt ons op de hem zo kenmerkende, enthousiaste wijze 
op de productielocatie van Enkco Foodgroup aan de Holtense Waagweg. Het be-
drijf beschikt tevens over een hypermoderne fabriek op vijf minuten rij-afstand hier 
vandaan. Uit Van der Tuin’s enthousiasme kunnen we al snel opmaken dat hij veel 
te vertellen heeft over het huidige reilen en zeilen bij Enkco, dat in 2010 precies een 
halve eeuw bestaat. Deze mijlpaal is onlangs gevierd met een groot personeels-
feest én de uitgave van een kleurrijk jubileumboek. 

EFFECTIEF ONDERHOUD 
Allereerst biedt Van der Tuin ons een ‘actuele inkijk’ in het Total Productive Mainte-
nance-programma, dat vorig jaar onder zijn aanvoering bij Enkco is geïntroduceerd.  
„Met vallen en opstaan hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan de verdere 
implementatie van TPM,” vertelt de bedrijfsleider. „Zo is veel energie gestoken in 
‘effectief onderhoud’, één van de acht pilaren van het TPM-programma waarmee 
we gestructureerd werken aan een hogere productiviteit. Hiervoor hebben we ons 
eerst gefocust op het machinepark. In het kader van effectief onderhoud is het be-
langrijk dat de basisconditie van alle machines in orde is. Als deze basisconditie niet 
in orde is, dan ben je qua onderhoud alleen maar bezig met symptoombestrijding. 
Vervolgens hebben we onze belangrijkste productielijnen gedemonteerd om het 
geplande onderhoud hieraan in de toekomst nog nauwkeuriger te kunnen inschat-
ten. We zijn nu druk bezig om deze onderhoudszaken te vatten in een onderhouds-
managementsysteem. We willen in de nabije toekomst steeds meer werken met 
eigen monteurs en minder uitbesteden aan derden. Verder werken we er naartoe 
om al onze productie in de toekomst te concentreren in onze nieuwe fabriek aan 
de Handelsweg in Holten. Daar heeft locatiemanager Luc van Zanten draagvlak 
gecreëerd voor zowel TPM als voor de implementatie van een nieuw software-
systeem om de goederenstroom in goede banen te leiden.”

VEGETARISCHE PRODUCTEN
Ook op het gebied van productontwikkeling heeft Enkco de afgelopen maanden 
niet stilgezeten. De komende tijd gaat de producent zich, naast koelverse en 
diepgevroren vleesproducten, nog meer richten op vegetarische specialiteiten 
en op producten met 100 procent biologische ingrediënten en zuiver plantaardige 
bestanddelen. 
„Lean manufacturering, innovatie en duurzaamheid zijn onze huidige speerpun-
ten,” verduidelijkt Sikko van der Tuin. „We willen deels innovatief zijn met onze 
vleesproducten en deels met vegetarische producten. Verder vinden wij het als be-
drijf belangrijk om duurzaam te produceren en om de CO2-uitstoot zoveel mogelijk 
te beperken. Op dit moment zijn we plannen aan het uitwerken om onze nieuwe 
fabriek een zo open mogelijk karakter te geven. Transparantie in de voedselketen 
vormt namelijk hét speerpunt voor de consument; nu maar nog meer in de nabije 
toekomst.”

VASTHOUDENDHEID 
Drie jaar geleden heeft Enkco de bewuste keuze gemaakt voor de soft- en hardware 
van de RBK Group uit Deventer. 
„Dankzij de grote betrokkenheid en de vasthoudendheid van het management van 
Enkco en de kennis en de flexibiliteit van de RBK-consultants is ons automatiserings-
systeem succesvol geïmplementeerd,” vertelt Jan Wilbrink, partner van RBK Group. 
„De eerste implementatiefase is vanuit Enkco gedragen door financieel directeur 
Erik Roelofsen en applicatiemanager Ger Scholte. Later is de implementatie ook 
opgepakt door Luc van Zanten en Sikko van der Tuin, die nu bovenop alle nieuwe 
automatiseringsontwikkelingen zitten.   
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In het kader van het 50-jarig bestaan van Enkco zijn alle medewerkers 

onlangs op de gevoelige plaat vastgelegd   
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Mede dankzij hun enthousiaste inbreng is het 
automatiseringssysteem bij Enkco steeds beter 
geworden. Na de implementatie van ons admi-
nistratieve systeem zijn de goederenstroom, de 
inkoop, het voorraadbeheer en het orderpick-
proces geautomatiseerd. Belangrijk is dat onze 
automatisering slechts een hulpmiddel is om 
een bedrijf beter te maken. Dit verbeterings-
proces staat of valt bij een goed productiepro-
ces en een professionele bedrijfsorganisatie. Bij 
Enkco smelten ‘lean manufacturing’ en ‘lean IT’ 
perfect samen.”   

BELANGRIJKE SCHAKEL 
Sikko van der Tuin kan zich hierin volledig 
vinden. „Goede informatietechnologie is voor 
ons een belangrijke schakel om efficiënt te kun-
nen produceren en om regelmatig innovaties 
te kunnen introduceren. Dankzij een perfecte 
drie-eenheid van productieproces, organisatie 
en IT halen we het meest uit het automatise-
ringssysteem van RBK. Door het automatise-
ringstraject enthousiast uit te dragen, hebben 
we hiervoor met het management een breed 
draagvlak gecreëerd onder alle medewerkers. 
Onze bedrijfsprocessen worden nu prima 
ondersteund en het werk van onze mede-

werkers is betrouwbaarder en bovendien ge-
makkelijker geworden. Dankzij het door RBK’s 
automatiseringssysteem ondersteunde voor-
raadbeheer zijn onze grondstofvoorraden met 
20 tot 30 procent geslonken. De vlekkeloze 
goederenstroombeheersing zien we terug in 
onze uitstekende scanresultaten. De optimaal 
geregistreerde productiegegevens stellen 
ons in staat om nog beter te anticiperen op 
vragen uit de markt en om knelpunten in de 
productie snel op te lossen. Tijdens maande-
lijkse gesprekken met RBK analyseren we of 
alle automatiseringsdoelen nog steeds wor-
den gehaald. We hebben nu de wens om het 
kwaliteitsmanagement verder te integreren in 
onze automatiseringsoplossing.”

REGISTRATIETERMINALS
In Enkco’s nieuwe fabriek, waarvoor RBK 
samen met Enkco het ontwerp heeft ver-
zorgd, wordt het orderpickproces van zowel 
de koelverse als de diepgevroren producten 
aangestuurd met behulp van RBK’s automa-
tiseringsoplossing. Hiervoor wordt een Radio 
Frequency-systeem gehanteerd, waarbij on-
der meer gebruik wordt gemaakt van mobiele 
scanners en orderpickheftrucks die zijn uitge-
rust met registratieterminals. 
„Met de mobiele scanners kunnen bijvoor-
beeld producten en pallets met SSCC-labels 
worden gescand en op de registratieterminals 
in de heftrucks kunnen orderpicklijsten en 
de meest efficiënte orderpickroutes worden 
weergegeven,” verduidelijkt Jan Wilbrink. 
„Bij een inefficiënt orderpickproces kan er der-
ving ontstaan, doordat producten te lang op 
voorraad blijven staan. Dankzij het RF-systeem 
komen bij Enkco de juiste producten met de 
juiste tht bij de juiste klanten terecht.” 


