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Veel slachterijen draaien met systemen die zich in de loop der 
jaren hebben ontwikkeld en uitgebreid. In de meeste geval-
len gaat zoiets gelukkig goed. Dergelijke systemen zijn altijd 
volgend aan de ontwikkelingen in de markt. Vion in Groenlo 
heeft lang met een dergelijk systeem gewerkt, maar vond de 
tijd rijp om een nieuwe start te maken. “Van alle oude systemen 
hebben we afscheid genomen en we zijn met een schone lei 
begonnen.” Het testen en in gebruik 
nemen van SIRS gebeurde onder 
regie van Coen Suurmond van RBK. 
In de voorfase betrok hij niet alleen 
de gebruiker, in casu Vion, bij de 
ontwikkeling, maar luisterde hij ook 
goed naar de wensen en de eisen die 
de medewerkers van KDS belangrijk 
vinden. Suurmond legt uit wat de 
kracht van dit systeem is. “Op di-
verse plekken in zowel de vuile als de 
schone slachtlijn worden de nodige 
gegevens vastgelegd en zichtbaar 
gemaakt. SIRS is gekoppeld aan de 
bijbehorende financiële en logis-
tieke systemen en alle gegevens zijn 
altijd te herleiden tot het individuele 
karkas. Voor en na het uitnemen van 
de darmen wordt het karkas bijvoor-
beeld gewogen en krijgt de boer 
een terugkoppeling over de vulling 
van de maag/darm. Als er iets wordt 
afgesneden van het karkas voordat 
de inkoopweging plaatsvindt, wordt 

het correctiegewicht geregistreerd zodat dit in de afrekening aan 
de boer wordt meegeteld.” 

Groeiende behoefte aan informatie
Al meer dan 30 jaar is RBK actief in de vleesverwerkende 
industrie. In deze periode van enkele decennia is de hoeveel-
heid gegevens enorm toegenomen, evenals de behoefte aan 

informatie. Suurmond: “Er hoeft maar 
iets in de media gemeld te worden over 
vlees of men wil direct alles weten. 
Ook is er sprake van een behoorlijke 
toename van het aantal merkvlees-
concepten. Vergeet daarbij niet dat 
het vak van agrariër steeds complexer 
wordt. Hij verdient zijn geld eerder 
achter het computerscherm dan door 
met zijn laarzen in de modder te staan. 
De boer moet rekening houden met de 
juiste voeding, de optimale huisvesting, 
ventilatie en nog een aantal variabe-
len. Daarvoor heeft hij de beschikking 
over allerlei managementinformatie-
systemen. Via Farmers Network en 
Farmingnet koppelt Vion alle relevante 
gegevens terug naar de boer. Farming-
net is een internetapplicatie waarin 
de gebruiker alle informatie over zijn 
afgeleverde dieren kan inzien. SIRS 
registreert namelijk elke afwijking en de 
boer kan met deze informatie sturen op 
zijn bedrijfsvoering. Maar het gaat niet 

Vion in Groenlo maakt sinds afgelopen zomer  

gebruik van SIRS, het Slachtlijn Informatie- en  

Registratie Systeem. SIRS is ontwikkeld en gebouwd 

door RBK Group uit Deventer, het adviesbureau voor 

voedingsmiddelenbedrijven. “Met dit systeem weet 

iedereen op de werkvloer exact wat hem of haar te 

doen staat,” zegt bedrijfsleider Jack Poel van Vion.
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alleen om de boer. Ook de consument en de retail stellen hoge 
eisen en wij nemen dat mee bij het ontwerpen en implemente-
ren van ons systeem. Als specialisten in de branche anticiperen 
wij op vragen en behoeften uit de markt.”

Touch screen
Wat betekent zo’n systeem nou in de praktijk? Jack Poel van 
Vion hierover: “De medewerkers die aan de slachtlijn werken 
zien op het scherm wat zij moeten doen. Bovendien kunnen 
zij via het touch screen eenvoudig gegevens invoeren. Het 
ouderwetse schrijven op een karkas is nagenoeg verleden tijd. 
Vroeger had je alleen de weegschaal als eindpunt. Nu worden 
de gegevens op diverse plek-
ken in het systeem vastgelegd. 
Dat geeft een hoge mate van 
betrouwbaarheid en de weger 
kan zijn aandacht meer richten 
op kwaliteitscontrole. SIRS 
is trouwens een standaard 
systeem dat niet specifiek voor 
ons is ontworpen. Voor zover 
ik weet is dit het enige systeem 
dat naast industrievarkens 
ook de registratie van zeugen 
aankan. En dat is even andere 
koek, want een zeug is over 
het algemeen twee keer zo 
zwaar als een industrievarken. 
Naast karkassen van varkens 
is SIRS trouwens ook geschikt 
voor runderen.”

Productdetector 
In de systemen die vroeger werden gehanteerd was alle 
informatie gekoppeld aan een weegvolgnummer. Suurmond: 
“Toch bereikt niet ieder karkas de weegschaal en dan heb je 
een probleem. Met SIRS hebben we dit opgelost door aan het 
begin van het proces een productdetector te plaatsen. Daar 
wordt een uniek nummer aan het karkas gegeven. De gehele 
interne karkasadministratie is aan dit nummer opgehangen 
en externe referenties als weegvolgnummer of chipnummer 
worden hieraan gekoppeld. Daarmee sluit je elke verwarring of 
verwisseling uit.” Voor Poel is het belangrijk dat alle terminals 
uniform uitwisselbaar zijn. “Je kunt dus volstaan met het op 

voorraad houden van één terminal voor 
het geval iets uitvalt. Een ander plus-
punt vind ik de modulaire opbouw. Het 
systeem is eenvoudig uit te breiden met 
een extra module. Voor wat betreft de 
output geeft het systeem overzichten van 
rendementen en storingsanalyses. Deze 
storingsanalyses zijn op afstand uitlees-
baar. Dat betekent in de praktijk dat de 
storingsmonteur van RBK in Deventer 
kan inloggen in het systeem en kan hel-
pen bij het oplossen door aanwijzingen 
te geven. We hoeven dan niet meer te 
wachten tot de monteur fysiek binnen is. 
Dat scheelt een hoop tijd. We werken nu 
ruim een half jaar met SIRS en de erva-
ringen zijn zeer positief. Het scoort hoog 
op het gebied van gebruiksvriendelijkheid 
en betrouwbaarheid.”     


