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RBK ‘STROOMLIJNT’ PRODUCTIEPROCES HULS IN VLAGTWEDDE

Huls is een begrip. Onder 

meer vanwege de produc-

tie van de befaamde Grun-

neger Dreuge Worst. En de 

productie van die droge 

worst, en alle andere kwa-

liteitsworsten in de fabriek 

in Vlagtwedde, verloopt 

zeer efficiënt en kan tot op 

detail worden gevolgd en 

getraceerd dankzij het 

nieuwe logistieke beheer-

systeem van RBK Group; 

FOBIS®.

fijnmazig; zo zien we waar de meeste 

waste is binnen het bedrijf. Daarop kun-

nen we sturen.’

Het nieuw geïmplementeerde FOBIS® 

van RBK maakt die fijnmazige metingen 

eenvoudig mogelijk. ‘Het systeem biedt 

niet alleen de mogelijkheid om achter-

af cijfers en rapportages uit te draaien 

en rendementen in beeld te brengen, 

maar juist ook om tussentijds aan de 

lijn te sturen op deelprocessen, zoals 

aanvoer, give-away en e-gewichten’, 

legt directeur Peter Harmens van RBK 

uit. Zo wordt nu bij Huls altijd de juiste 

hoeveelheid vlees gebruikt. ‘Op basis 

van de historie kunnen wij bijvoorbeeld 

nauwkeurig bepalen wat het indro-

gingspercentage is van een bepaalde 

batch. Als wij hierdoor (ten opzichte van 

de oude situatie waarin Huls minder 

goede inzichten had, red.) bijvoorbeeld 

1 gram minder vlees per worst hoeven 

te stoppen in de stopperij voor alleen al 

de metworst in ringvorm, dan scheelt 

dat op jaarbasis tienduizenden euro’s’, 

vervolgt Zijlema. Volgens Harmens 

zorgt centraal lijnbeheer op deze manier 

voor veel snelheid en efficiency en een 

correcte gegevensregistratie en leidt 

het uiteindelijk tot minder foutkansen. 

‘In FOBIS® kunnen namelijk ook de juiste 

machine-instellingen en de stappen die 

een operator qua productie moet door-

lopen, worden vastgelegd.’

Hij ondersteunt het met een voorbeeld. 

‘FOBIS® geeft op basis van input van 

het bedrijfsbureau van Huls precies aan 

hoeveel er op een dag moet worden ge-

produceerd, en hoeveel vlees, kruiden 

en specerijen voor een bepaalde batch 

nodig zijn. Het mes snijdt hierbij aan 

verschillende kanten. Via de terminal 

aan de lijn met overzichtelijke proces- 

en machinevisualisaties hebben opera-

tors altijd inzicht in hun deelproces. Dat 

is één. Daarnaast maakt het systeem 

Het is iedere dag een komen en gaan 

van vrachtwagens bij de fabriek van 

Huls, sinds 1998 onderdeel van Zwanen-

berg Food Group, in Groningen. De ene 

levert het vlees, de ander de specerijen 

en darmen voor de productie van de 

droge worsten en weer een ander haalt 

de eindproducten op voor de distribu-

tie naar onder meer supermarkten in 

heel Nederland. ‘Alles wat er hier in- en 

uitgaat, wordt geregistreerd. Tot op 

dierniveau en op de kilo nauwkeurig’, 

zegt plantmanager Arjan Zijlema van 

Huls. Dat was vroeger anders. ‘Op de 

pakbon stond dat er duizend kilo vlees 

werd geleverd, maar of dat echt zo was? 

Nu meten we het en volgen wij alles 

real-time tijdens het productieproces. 

Wat er binnenkomt en wat gaat eruit?’ 

En de metingen worden het hele pro-

ductieproces herhaald. ‘In vijf stappen 

worden deze eenvoudig vastgelegd in 

FOBIS®. Bij de ontvangst, bij de produc-

tie van het deeg, in de stopperij, bij het 

roken en drogen en het verpakken. Heel 

In de fabriek van Huls wordt nauwkeurig bijgehouden wat de fabriek in- en uitgaat.
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het plannen heel efficiënt, aangezien je 

precies weet wat er moet worden ge-

produceerd.’ Zijlema vult aan: ‘We staan 

eigenlijk nooit met te veel of te weinig 

aan de lijn; het is altijd precies goed.’ 

Een deel van de verantwoordelijkheid 

is met de invoering van het nieuwe 

FOBIS® verplaatst naar de werkvloer, 

vertelt de plantmanager verder. Een 

rondgang door de fabriek leert dat me-

dewerkers zelf alles tot achter de kom-

ma nauwkeurig afwegen. ‘Grappig hoe 

dat werkt, maar het feit dat men meer 

verantwoordelijkheid heeft gekregen, 

zorgt ook voor meer betrokkenheid 

bij en inzet van de medewerkers.’ Toch 

vereist de nieuwe werkwijze volgens 

Zijlema wel consequent handelen. ‘De 

rol van de team- en productieleiders op 

de afdelingen is veranderd, zij kun-

nen pas een batch doorzetten naar de 

volgende afdeling als alles klopt. Bij een 

mismatch, bijvoorbeeld het aantal kilo’s 

wijkt te veel af of in de deegmakerij 

zijn de verkeerde kruiden gebruikt, dan 

geeft het systeem een signaal en moet 

de teamleider de afwijking onderzoeken 

en verklaren. Dat was even wennen, 

maar men had het snel onder knie. Ook 

dankzij het gebruiksvriendelijke karakter 

van het systeem.’ De afwijkingen en alle 

andere uit de processen voortvloeiende 

gegevens worden centraal én op locatie 

ontsloten. En dat is steeds meer van 

belang, weet Harmens. ‘De wet- en re-

gelgeving is strenger. De NVWA eist van 

Huls en van alle andere voedselverwer-

kende bedrijven dat zij van iedere batch 

precies weten welk grondstof er is 

gebruikt, waar het vandaan komt, welke 

handelingen er zijn verricht tijdens het 

productieproces, wat de temperatuur 

van het vlees was, noem het allemaal 

maar op. Via FOBIS® heeft Huls nu een 

sluitende partijenadministratie inclusief 

de vereiste tracering. Dit alles overzich-

telijk in één scherm waaruit men een-

voudig voor- en achteruit kan traceren.’ 

Zijlema wijst ondertussen op zijn com-

puterscherm. ‘Kijk hier, alle producten 

die zijn gebruikt voor een batch zijn te 

herleiden.’ Het is een heel lijnenspel op 

het scherm, allemaal gekoppeld aan 

artikelnummers. ‘Treedt er kleurver-

schil op in de worsten, dan kunnen we 

precies nagaan of er afwijkingen zijn 

geweest in het productieproces die dit 

mogelijk hebben veroorzaakt, zoals een 

andere leverancier van de kruiden.’ 

Maar ook voor de diverse audits van on-

der meer SKAL en Beter Leven, en voor 

de controles van de NVWA is FOBIS® 

een uitkomst. Zijlema: ‘Wil de NVWA

iets weten, bijvoorbeeld als bij een leve-

rancier een probleem is geconstateerd 

in een partij vlees, dan is met één druk 

op de knop inzichtelijk in welke batch 

het vlees van die partij is gebruikt. 

Voorheen moesten dan alle produc-

ten worden vernietigd, nu kunnen we 

dankzij de koppeling van de systemen 

van onze distributeur direct tot in de su-

permarkten zien in welke producten het 

betreffende vlees is gebruikt. Kortom, 

dankzij FOBIS® hebben we minder faal-

kosten, meer efficiency en een betere 

borging.’ 

Arjan Zijlema (links) en Peter Harmens. Sluitende partijenadministratie in één scherm.


