
Auto ID in de food industrie 

Een hele kluif of een smakelijke snack 



Even voorstellen: 

• Rob Bensdorp – BMS interim management 

• Ruim 12 jaar interim manager, veel in food 
bedrijven (Bolletje, DOC Kaas, Vleems food, 
FrieslandCampina) 

• In operations functies 

 

 



Waar gaat het over: 

• De do’s en dont’s van een goed auto ID project 
in de food vanuit een operations perspectief 



Intermezzo: 

• In de praktijk zie ik in de food alleen barcodes 
en een enkele QR code 

• RFID blijft in de food een beetje de eeuwige 
belofte… 



Waar doen we het voor: 

• Snelle en eenvoudige tracking & tracing 
• Sluitende massabalansen 
• Reduceren fout kansen door menselijk 

handelen 
• Operationele hulp 

 



Verwachting vooraf: 

• Opdrachtgever denkt dat alles geregeld wordt 
• Operator denkt dat leven makkelijker wordt 
• Projectleider denkt dat iedereen weet wat hij 

wil en hem kan vertellen hoe het (echt) werkt. 



Gouwe ouwe…: 



Intermezzo: 

• Wie is de klant eigenlijk? 



Wat komt er uit: 

• Een systeem wat niet aan de verwachtingen 
voldoet 

• Teleurstelling alom (boven en onder in de 
organisatie) 

• Woekerende work-arounds 
• Een vervolg project (vaak na jaren…) 



Wat is er mis: 

• Systemen te langzaam 
• Systemen te complex 
• Systemen niet robuust genoeg 
• Uitzonderingen blijken de regel 
• Operator is sluitpost 
• Gaan voor 95% oplossing 



Hoe komt het: 

• Er wordt niet gedacht vanuit de werkvloer 
• Operators zijn niet bij het project betrokken 
• Operators ‘lijken’ bij het project betrokken te 

worden 
• Projectleiders begrijpen de werkvloer niet 



Gevolg: 

• Auto ID project zorgt niet voor een echte 
verbetering door gebrek aan aansluiting 

• Weer een nieuw argument voor de mening 
dat IT projecten altijd overspenden en nooit 
opleveren wat de bedoeling was 



Lessons learned (1): 

• Wat moet het systeem opleveren 
• Hoe creëer je echt draagvlak op de werkvloer: 

– Denk als een operator 
– Creëer een omgeving waarin operators echte 

input hebben in een project (geen excuus 
operator) 



Lessons learned (2): 

• Vermenigvuldig elke handeling… 
• Neem het projectteam mee naar de vloer 



Maar pas op…: 

The closer you think you 
are, the less you'll 
actually see 

(quote film “now you see 
me” 2013) 

 




