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Intelligent  
en digitaal
 
Smart production en digital factory pijlers automatisering

Intelligente en efficiënte productie zijn twee belangrijke  
drijfveren in de automatiseringsontwikkelingen binnen de  
voedingsindustrie. Twee managers van Objective International 
en Actemium delen hun visie over de Voedselfabriek van de 
toekomst. Digitale bedrijfsvoering en één centrale database  
zijn cruciaal. 

Belgische voedingsbedrijven ondervinden 
dat hun marges onder druk staan door  
stijgende kosten van arbeid, grondsto!en, 
energie en water. FEVIA waarschuwt dat de 
concurrentiepositie van de bedrijven in 
gevaar komt. De Voedselfabriek van de toe-
komst (F3, zie kader), het project van Flan-
ders’ Food, Agoria en Sirris, brengt niet 
alleen oplossingen richting slimme automa-
tisering en e"ciënte productie (‘Smart Pro-
duction’). De Voedingsfabriek van de toe-
komst omvat bovendien het digitaliseren 
van de volledige bedrijfsvoering (‘Digital 
Factory’) doorheen de volledige organisatie. 
‘Smart Production’ en ‘Digital Factory’ zijn 
de automatiseringspijlers van F3. 

Slim en e!ciënt 
Productie- en utiliteitssystemen – voor 
energie- en waterverbruik – kunnen dank-
zij slimme automatisering niet alleen #exi-
beler, maar ook e"ciënter door meer 
inzicht in en een betere besturing van de 
processen. Het is mogelijk het gebruik van 
de resources te optimaliseren met behulp 
van inzicht in KPI’s voor energie-, water- en 
materiaalverbruik, opbrengst, maar ook de 
OEE (Overall Equipment E!ectiveness). 
Bert Sucaet, business development manager 
bij Objective International in Wichelen en  
Steven Deprez, business unit manager bij 
Actemium in Aalter, benadrukken dit. 
De Europese wetgeving voor een duurzame 
productie wordt bovendien steeds dwingen-
der. Bedrijven of sectoren zijn verplicht aan 
te tonen dat ze voldoen aan de gestelde doe-
len voor het verbruik van grondsto!en, 
materiaal, water en energie. 

Digitale bedrijfsvoering
Sucaet en Deprez: “Digitalisering van de 
volledige bedrijfsvoering zorgt ervoor dat 
relevante product- en procesinformatie op 
tijd beschikbaar is bij de juiste medewerkers 

binnen de organisatie. De informatie kan 
hierdoor sneller worden gebruikt voor de 
besturing van de productie- en bedrijfs- 
processen.”
Centraal in de zogenoemde digitale fabriek 
staat de integratie van de logistieke syste-
men (ERP), de managementinformatiesys-
temen (MES) en de productiebesturing 
(SCADA-PLC of DCS) op de werkvloer. 
MES koppelt de logistieke besturing aan de 
productiebesturing. Binnen MES wordt bij-
voorbeeld beslist en bijgehouden met welke 
procesapparaten de producten worden 
gemaakt, volgens welk recept en in welke 
volgorde. Relevante informatie uit het pro-
ductieproces wordt via MES teruggekop-
peld naar het ERP-systeem. Aanvullende 
MES-bedrijfsactiviteiten zijn kwaliteit- 

Voedselfabriek van de  
toekomst (Food Factory of  
the Future, F3) 
1e pijler. Smart Production: productie- 
systemen kunnen flexibeler en intelligenter 
worden.
2e pijler. Digital Factory: digitaliseren van 
de volledige bedrijfsvoering zorgt ervoor dat 
de juiste informatie op tijd gekend is. 
3e pijler. World Class World Class Manu-
facturing: productietechnologieën die de 
kwaliteit en houdbaarheid van de producten 
verhogen.
Bron: www.f-3.be

 Voorraadbeheer is onderdeel van automatisering.

Fo
to

: O
bj

ec
tiv

e 
In

te
rn

at
io

na
l



031

‘ Centrale database  
cruciaal voor Voedsel- 
fabriek van de toekomst’

beheer (laboratorium-informatiemanage-
ment), tracking en tracing, scheduling, 
voorraadbeheer (WMS), scheduling en 
onderhoudsbeheer. 
Deprez ziet verregaande mogelijkheden van 
Big Data-analyses. Door het zoeken van rela-
ties tussen enorme hoeveelheden product- en 
procesdata uit de verschillende automatise-
ringssystemen, neemt het inzicht in de pro-
ductie- en bedrijfsprocessen alleen maar toe. 

Centrale database
Een eerste en absolute voorwaarde voor de 
voedselfabriek van de toekomst is volgens 
Sucaet en Deprez een centrale database – aan-
geduid als ‘single point of truth’ – gekoppeld 
aan alle automatiseringssystemen in een 
onderneming tot op de werkvloer. Alle instal-
laties, ook de periferie rondom de productie, 
kunnen dan automatisch dezelfde data 
gebruiken voor de speci!catie van het product 
of het proces. De productde!nitie in de data-
base groepeert de speci!caties, parameters en 
de kennis knowhow om een artikel te produ-
ceren: ingrediënten, verpakkingsmateriaal, 
maar ook machine-instellingen en werk- 
instructies. Gegevens en wijzigingen hoeven 

maar één keer te worden ingevoerd, bijvoor-
beeld via ERP of MES. Dat is niet alleen e"- 
ciënt, maar voorkomt ook fouten.

Periferie
Dankzij de internationale ISA 95-standaard 
is de integratie vanaf ERP tot en met de 
productiebesturing geen issue voor automa-
tiseerders. Volgens Sucaet en Deprez vraagt 
nu de integratie van data uit de periferie 
(debietmeters, druksensoren, controlewe-
gers, metaaldetectoren, codeerders, etiket-
printers, enzovoort) in de productieauto-
matisering alle aandacht van de automati-
seerders. Dit is nu maatwerk. “Elke 
leverancier hee# zijn eigen protocol voor 
zijn randapparatuur”, weet Sucaet. “Het ont-
breekt aan een standaardprotocol.” Hij ziet 
vooralsnog geen initiatieven op dit terrein. 
Hij wacht op de doorbraak van nieuwe 
web- en communicatietechnologieën die 

het straks mogelijk maken machines,  
goederen en onderdelen met elkaar te laten 
communiceren. Een uniek platform/proto-
col op het laagste automatiseringsniveau is 
volgens Deprez verre toekomst. Hij baseert 
zich op initiatieven hierrond uit het verle-
den zoals Pro!bus van twintig jaar terug. 

Deprez: “Nog steeds zien we in de praktijk 
tal van toepassingen waarbij klanten om 
diverse redenen niet voor bussystemen  
kiezen.”

Transparante informatieketen
Afrondend benadrukken Sucaet en Deprez 
nog dat de transparante informatieketen zich 
niet beperkt tot het voedingsbedrijf, maar de 
hele productketen moet omvatten. Externe 
informatie uitwisselen met afnemers en leve-
ranciers is van het grootste belang voor de 
verdere ontwikkeling van de voedingsindus-
trie. Dit kan al vanaf de product-, productie- 
en/of procesontwikkeling. Dit is een logisch 
vervolg op de ketensamenwerking tussen 
telers en kwekers en het voedingsbedrijf, 
maar ook met de retailers. Als verwerkers 
vervult het voedingsbedrijf een sleutelrol. 
Sucaet legt uit dat voedingsbedrijven zo ver 
mogelijk terug in de productketen moeten 

kunnen gaan, omdat de 
consument daar om 
vraagt. Consumenten – 
zij zijn de laatste schakel 
in de productketen – 
stellen steeds meer vra-
gen over de kwaliteit en 
de herkomst en behan-

deling. Waar komen de boontjes vandaan? 
Welke meststo$en en insecticiden zijn 
gebruikt bij de teelt? De consument is een 
pak kritischer geworden. 

• YVES DE GROOTE •

Steven Deprez: “De transparante informatieketen 

moet zich niet beperken tot het voedingsbedrijf.”

“Elke leverancier van periferie heeft zijn eigen  

protocol voor zijn randapparatuur”, weet Bert Sucaet. 
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Voedingsbedrijven ondervinden dat hun marges onder druk staan door stijgende kosten van arbeid, grond-

stoffen, energie en water. 
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