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6.1

Inleiding
De kwaliteit van verse producten zoals die in de winkel liggen, is voor een
belangrijk deelafhankelijk van deeffectiviteit en efficiëntie waarmee agrarische producten en voedingsmiddelen getransporteerd, opgeslagen en gedistribueerd worden. Omdat sprake is van bederfelijke producten, moeten er
specifieke eisen aan de logistieke keten gesteld worden.Alleen door producten onder optimale omstandigheden te vervoeren, kan de kwaliteit van de
producten gewaarborgd blijven. Zodient rekening gehouden teworden met
het feit datbepaalde producten niet samenvervoerd kunnen worden.Appels
bijvoorbeeld produceren de stofethyleen.Alsbloemen met deze stof in aanraking komen, neemt de houdbaarheid (het vaasleven) van deze bloemen
aanzienlijk af.
Uitvalvanverseproducten iseenander probleem.Demeesteuitval,ofderving, vindt in het schap van de retailer plaats en schattingen hebben een
ordegrootte van tientallen procenten. Aangezien retailers deze kosten grotendeels verhalen op hun toeleveranciers, heeft de hele keten hier last van.
Door derving dienen ketenschakels meer in te kopen en meer logistiekekostentemaken omineenbepaaldefunctie tevoorzien.Daarnaast leidt derving
ook tot kosten om het 'bedorven' product af te voeren. Derving van (verse)
producten heeft verder consequenties voor het milieu. Zo leidt derving tot
het ontstaan van afval. Door derving wordt tevens als het ware alle energie,
die in de keten van het product gebruikt is,weggegooid. Derving heeft dus
een impact op de economische duurzaamheid van ketens.Het is dan ook in
het belangvan degeheleketen om deze derving terug te dringen.
Daarnaast is het assortiment van verse producten de laatstejaren enorm
uitgebreid en is het aantal verkooppunten diverser geworden. Denk bijvoorbeeld aanbenzinestations en restaurants.Ookdeproducten eisen meer aandacht.Ditomdatdeconsument steedsmeeropzoekisnaarkoelverseproducten in plaats van vergelijkbare langer houdbare producten, zoals gekoelde
versevruchtensappen en verse kant-en-klaarmaaltijden.
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6.2

TrackingenTracing
Parallel aan bovenstaande problemen en ontwikkelingen ontstaan eisen om
betergeïnformeerd tezijn overproducten enmetnameoverdeherkomst van
het product.Tracking (waarbevindt zich het product in deketen) en tracing
(waar komt het product vandaan) spelen daarom een steedsgrotere rol.Deze
ontwikkelingwordtgestimuleerd doorincidenten diedevoedselveiligheid in
gevaarbrengen zoalsdeBSE-, dioxine-en MKZ-crises.Deoverheid neemt haar
verantwoordelijkheid en legt de ketenpartijen meer richtlijnen op die de
voedselveiligheid moeten waarborgen. Maarook deconsument zelflaat zich
niet onbetuigd. Steeds meer is men geïnteresseerd in de herkomst van het
product en wil men kunnen controleren of producten duurzaam geproduceerd zijn.Zowordt inmiddelskalfsvlees,maar ookgroenteaangeboden door
fabrikanten die het mogelijk maken dat consumenten een 'kijkje in de keuken' nemen door middel van een website en/of webcam.Het aanbieden van
ditsoortinformatie overdeproducten indesupermarkt aan deklanten heeft
flinke gevolgenvoor delogistiek in deketen.Om producten tekunnen traceren,moeten producten engrondstoffen inhetgeheleproductie-en logistieke
proces geregistreerd worden. Bovendien moeten bepaalde eenheden van het
product afzonderlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Samengevat gaat het erom de productkwaliteit in een voedselketen zo goed
mogelijk tebeheersen. Beheersingbetekent bijvoorbeeld dat:
- kwaliteit wordt vertaald in resterende houdbaarheid (THT, ten minste
houdbaar tot) zodat het product met de juiste houdbaarheid (vers!) de
eindafnemer en consument bereikt;
- derving(uitval)indeketenwordtvoorkomen enminimalevoorraden worden aangehouden zodat de logistieke kosten laag zijn;
- snel kan worden gereageerd op wijzigingen in de afzethoeveelheid zodat
een hogeservicegraad wordt gerealiseerd;
- transport over grotere afstanden (verre markten) mogelijk is waardoor
andere eisen aan het product worden gesteld dan bij nabijgelegen markten; en
- in het gevalvan calamiteiten effectieve recalls mogelijk zijn.
In hoofdstuk 5 'Samenwerken voor standaardisatie' zijn een aantal kwaliteitssystemen aan deordegeweestdieingaan opverschillende beheersaspecten.Voorhet invoeren van zo'n kwaliteitssysteem zijn vaak handboeken met
specifieke richtlijnen en stappenplannen opgesteld door debeherende organisatie.Inveelgevallen isditechter nietvoldoende en moetworden gekeken
naarnieuweontwikkelingen ophetgebiedvankwaliteitsbeheersing.Zokunnen verschillende technologieën worden gebruikt ombeheersingmogelijk te
maken.Doorproducten teverpakken en aandeverpakkingeen specifiek gasmengsel toe te voegen, (modified atmosphere) kan men er voor zorgen dat
het product als het ware 'inslaapt' en dus langer houdbaar wordt. Dit levert
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tijdwinst op.Erkan dan bijvoorbeeld gekozenworden vooreen goedkoper of
een milieuvriendelijker transportmiddel. Waar voorheen uitsluitend luchttransport mogelijk was, komt goedkoper zeetransport binnen handbereik.
De tijdwinst kan ook gebruikt worden om verse producten met andere productstromen tecombineren. Daardoor kan op transportkilometers bespaard
worden. Ten slotte kan de langere houdbaarheid gebruikt worden voor een
langere 'shelf life'.Dat zal het uitvalpercentage reduceren.
Omaandelogistieke eisen tevoldoen,ishet dusvanbelanghet kwaliteitsverloopvan het product door de keten te kunnen volgen en voorspellen.We
spreken in dit geval van kwaliteitsgestuurde logistiek. Hierbij wordt niet
alleenvoldaan aandeeisdathetjuisteproductbijdejuisteklantophetjuiste
moment geleverdwordt.Tevenswordt degewenstekwaliteitgeleverd enworden ketenkosten geminimaliseerd. Om dit te kunnen realiseren zijn goede
afspraken en samenwerking nodig tussen debetrokken ketenpartijen.

6.3

Grondvorm,conditioneringenbesturing
Hetgebruiken van informatie omtrent de houdbaarheid van het product bij
het maken van logistieke keuzes staat bekend onder de noemer kwaliteitgerichte logistiek. Een groothandel zal bijvoorbeeld kiwi's willen die nog een
paar dagen moeten ofmogen rijpen, terwijl een retailfïliaal kiwi'swil die de
consument direct kan eten (ready-to-eat).Aan de andere kant wil men derving zoveel mogelijk voorkomen. De logistiek zal ingericht moeten worden
om eenjuiste balans hierin te vinden. Er zijn echter veel knoppen waaraan
men kan draaien om deproductkwaliteit tebeïnvloeden.Dezezijn degrondvormvan deketen,deomgevingscondities indeketen endebesturingvan de
productstromen in de keten:
- Defysieke locatiesvandeverschillende activiteiten indeketenbepalen de
grondvorm vandeketen:duswaar (geografisch gezien)vindtde productie
plaats, en waar is bijvoorbeeld de afnemer gesitueerd? De grondvorm
bepaalt de afstand die het product moet afleggen, en beïnvloedt daarmee
de productkwaliteit en andere prestatie-indicatoren in de keten.
- Ishet transport geconditioneerd ofniet?Onder welkecondities wordt het
productbijdelogistiekedienstverlener opgeslagen?Degehanteerdeomgevingscondities beïnvloeden deproductkwaliteit en delogistieke kosten in
de keten.
- De besturing heeft grote invloed op de manier waarop het product zijn
weg door de keten vindt. Hierbij kan worden gedacht aan verschillende
besturingsvormenwaarvan een aantal inhoofdstuk 4'Samenwerken voor
verbeterde logistiek' aan de orde isgeweest, zoals cross docking en ketensynchronisatie.Debesturingbepaaltwanneer het product zichwaarin de
keten bevindt, en daarmee deverblijftijden bij verschillende condities.
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Defactoren grondvorm, conditionering en besturing bepalen hoelang en in
welkevolgordeeenproductondereenbepaaldeconditieverblijft. Samen met
de ingangskwaliteit van het product aan het begin van de logistieke keten
bepaalt delogistieke keten de kwaliteit van het product aan het eind van de
keten. Deze kwaliteit kan uitgedrukt worden in het resterende schapleven
(shelflife). Dat isde tijd dat het product nog in het schapvan dewinkel kan
liggen totdat het niet meer aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.

6.4

FoodPrint
Inveeltracking&tracingprojectenwordt traceerbaarheid alseen zelfstandig
'hoofddoel' nagestreefd. FoodPrint (A&F,2003)biedt een systematische aanpakomvanuitbedrijfsdoelen toteenpraktisch tracking &tracingontwerp te
komen. Daarmee wordt traceerbaarheid een instrument ten dienste van de
bedrijfsstrategie.Hetsteltbedrijven en ketensinstaatom uitval te beperken,
commerciële voordelen tebehalen en productinnovaties door tevoeren.
FoodPrint biedt een systematiek voor systeemontwerp rond tracking &
tracing. Daartoe brengt het hulpmiddelen bijeen voor het realiseren van
traceerbaarheid. FoodPrint gebruikt kennis op het gebied van productkwaliteit, meettechnologie, verpakkingstechnologie, ketenorganisatie, proces- en
informatiemodellering en logistiek. Voor de ketenschakels levert FoodPrint
inzicht in de huidige traceerbaarheid, mogelijke knelpunten, en in de noodzakelijkeveranderingen indeketendieleiden totverbeteringvande producttraceerbaarheid. Daarmee wordt het duidelijk welke andere voordelen de
implementatie dan wel verdere detaillering van een tracking & tracing systeem met zich mee kan brengen. Men kan hier denken aan kosten-reductie,
betere borging van de productkwaliteit maar ook aan het terugbrengen van
derecall-tijd in gevalvan een calamiteit.
FoodPrint is ook toe te passen voor hele ketens en netwerken waarbij de
tracking & tracing systemen debedrijfsgrenzen overschrijden. Het maakt in
principe niet uit of een tracking &tracing systeem binnen één organisatie
werkt of in een samenwerkingsverband van een aantal organisaties uit een
keten.
Aanpakenfasering

FoodPrint begint met een doelstellingenanalyse. Hierbij worden de doelen
voortraceerbaarheid nauwkeurigbepaald engekoppeld aanbedrijfs-danwel
ketendoelstellingen. Vervolgens wordt door middel van een systeemanalyse
de huidige situatie in kaart gebracht. Hierbij onderscheidt FoodPrint de
wezenlijkeonderdelen vaniedertracking& tracingproject,tewetenTechnologie,Informatie, Procesen Organisatie (zoalsweergegeven in figuur 6.1).
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Figuur 6.1 Aanpak binnen Foodprint
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Door een knelpuntanalyse enhaalbaarheidstoets van dewenselijke situatie
worden kritieke punten vastgesteld enkanuiteindelijk toteen systeemontwerp overgegaan worden. Hieronder wordt nader ingegaan opelke fase van
FoodPrint.
Fase 1: Doelstellingenanalyse

Deeisvan traceerbaarheid vanuit de wetgeving enafnemers wordt vaakals
een last gezien dieenkel kosten metzich mee brengt. Tracking & tracing
informatie kanechter ookpro-actief ter realisatie vanandere bedrijfs- en
ketendoelstellingen gebruikt worden.Hierdoor komt de kosten-batenanalyse
meer inbalans.Hierbij kan onder andere worden gedacht aan optimalisatie
van logistieke enkwaliteitsbepalende aspecten van bederfelijke producten.
Figuur 6.2geeft een overzicht van doelen die mede met behulp van tracking
& tracingterealiseren zijn.Deeersteen tevenszeerbelangrijke fasevanFoodPrint isdedoelstellingenanalyse. Hierbij worden deverschillende strategische bedrijfsdoelen gekoppeld aan operationele tracking & tracing doelstellingen.
Fase2: Systeemanalyse

Nadatindedoelstellingenanalyse concrete operationele doelenvooreentracking &tracing systeem zijn bepaald, wordt vervolgens hethuidige systeem
geanalyseerd. Hierbij wordt onderzocht hoede huidige informatiestroom
verloopt, welke technologie wordt gebruikt, wiewaarverantwoordelijk voor
isen hoedeinformatiestroom enwerkelijke processen aan elkaar gerelateerd
zijn.
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Figuur6.2 Doelendiedoormiddelvantrackingentracingkunnenwordengerealiseerd
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Fase3:Knelpuntanalyse

Tijdens deknelpuntanalyse worden de doelstellingen vergeleken met dehuidigesituatie (systeemanalyse).Hierdoorworden die plekken vastgesteld waar
in het proces en het informatiesysteem knelpunten optreden die het realiseren van degevraagde operationele traceerbaarheid blokkeren.Een voorbeeld
van een knelpunt kan zijn dat men als doelstelling heeft dat men elk individueel consumentenproduct wilkunnen volgen maardat het huidige systeem
dit slechts opdoosniveau vastlegt.Voordegevonden knelpunten wordenvervolgens voor elk van deze knelpunten een aantal alternatieve oplossingen
opgesteld en geëvalueerd. Mocht bijvoorbeeld blijken dat bepaalde relevante
informatie bij een bepaalde processtap niet vastgelegd wordt, kan besloten
worden dit alsnog tedoen.Hetkan echter ookbetekenen dat men het proces
anders dient in te richten. Denk hierbij aan het gebruik van separate opslagsilo's om onderscheid te kunnen maken in batch in geval van continue productie.Verder moeten er inbepaalde gevallen ook organisatorische aspecten
aangepast teworden.Zoalsbijvoorbeeld een extra checkvan een invulformulierdooreen leidinggevende omzekertezijn datergeen fouten gemaaktworden.
Fase4:Systeemontwerp

De volgende stap is het ontwikkelen van een geïntegreerd functioneel ontwerp van het uiteindelijke systeem waarin gevonden knelpunten zijn opgelost.Het systeemontwerp heeft betrekking op het proces, de technologie, de
informatiestroom endetoekenningvan takenenverantwoordelijkheden aan
organisatieonderdelen en individuen. In deze stap wordt begonnen met het
aanbrengen van wijzigingen in de keten, proces-en informatieschema's van
de huidige situatie, zodat hiermee degewenste, en in de knelpuntenanalyse
gekozen situatie, wordt beschreven.Vervolgens worden de nieuwe, ofaange106
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paste functionaliteiten beschreven in eenvoor een systeemontwerper begrijpelijke taal.Typischeingrediënten hierbij zijndatabaseschema's, schermontwerpen en autorisatiepiramides.
Fase5:Kosten-batenanalyse

Op basis van het systeemontwerp wordt een inschatting van de benodigde
kosten gemaakt. De kosten kunnen opgesplitst worden in kosten voor harden software, aanpassingen van het proces en de informatiestroom en eventuele opleidingstrajecten van medewerkers. Verder kan men onderscheid
maken in initiële kosten versus jaarlijkse onderhoudskosten. Deze kosten
worden afgezet tegen de benodigde opbrengsten, inclusief een (door betrokken ketenpartners) te maken waarderingvan immateriële opbrengsten zoals
imago.
Fase6:Systeembouw en Implementatie

Aansluitend aan het systeemontwerp kan overgegaan worden tot systeembouw, implementatie en operationeel gebruik. Deze fases vallen niet meer
onder FoodPrint enworden in nauwe samenwerking met een ICT-bedrijfuitgevoerd.
Praktijktoepassingen

KwaliTenT staat voor kwaliteitsgerichte tracking en tracing. In dit tweejarig
project, uitgevoerd in opdracht van Productschap Tuinbouw en medegefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV),wordt beheersing van productkwaliteit en het volgen van kwaliteitsverloop door de tuinbouwketen nagestreefd.
Binnen KwaliTenTisDeFoodPrint aanpakuitontwikkeld.Foodprint wordt
momenteel toegepast in diverse projecten waar Traking en Tracing vraagstukken spelen. FoodPrint wordt tevens toegepast bij het opzetten van een
keteninformatiesysteem voor de biologische sector. Hierbij wordt de
methode FoodPrint dus niet toegepast voor één bedrijf of keten, maar voor
een hele sector.
Alslaatste toepassing noemen wehet gebruik van Foodprint in het onderwijs, die agrarische onderwijsinstellingen in staat stelt een aanpak rondom
T&Tte doceren.

6.5

Datachat:Slimmeverslogistiekdoor kwaliteitssturing
Slimmeverslogistiek
Het uitgangspunt van verslogistiek ishet verbeteren van de logistieke ketenbesturing door middel van het gebruik van productkwaliteitsgegevens. Bij
verslogistiek wordt dus niet alleen gekeken naar delocatie waar het product
zich in de keten bevindt.Voorhet kunnen toepassen vanverslogistiek is ook
inzicht nodig in hoe de kwaliteit zich door de keten ontwikkelt, waardoor
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zoweldeservice naar deklant wordtverbeterd en tegelijkertijd aan kostenbesparing gewerkt wordt.
Beoogdeeffecten

Debeoogde effecten van het toepassen van verslogistiek zijn:
- het realiseren van betrouwbaardere houdbaarheidsdata;
- het verminderen van uitvalverliezen en claims;
- hetverbeteren vanketenefficiëntie (snelleredoorlooptijden, lagerevoorraden, minder correcties enzovoort);
- het bewerkstelligen van een meer eenvoudige productrecall bij calamiteiten;
- de ondersteuning van bedrijfseconomische processen (verkorten van
betaaltermijnen, verminderen van diefstal ofschadeclaimsbij productvervalsingen);en
- flexibeler in kunnen richten van een bedrijfsproces.
Datachat

Omverslogistiek te kunnen realiseren zijn productkwaliteitgegevens nodig.
Om deze productkwaliteitgegevens bij de diverse ketenschakels te achterhalen moeten meetsensoren worden ingezet.Datachat (A&F,2004)iseen instrument dat uitgaat van het concept: 'debellende verpakking' (ziefiguur 6.3).
Figuur6.3 Datachat,debellendeverpakking

Aanpak

De werking van het Datachat concept staat weergegeven in figuur 6.4, die
gelezen dient te worden vanaf onderaan (product) en vervolgens met de pijlen mee.
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Eerstdient het product met zijn specifieke kwaliteitskenmerken bekend te
zijn.
Welkekwaliteitsparameters dienen gemeten teworden (bijvoorbeeld ziekteverwekkende pathogenen) en welke sensor wordt hiervoor ingezet?
Hoeworden dedoor desensor verzamelde gegevens gecommuniceerd (bijvoorbeeld gsm, gprs) naar het logistieke informatiesysteem?
Het Logistieke informatiesysteem bevat kwaliteitsverloopmodellen,diede
door de sensor verzamelde conditie gegevens data vertalen in intelligente
uitspraken overde kwaliteit, bijvoorbeeld de resterende houdbaarheid.
Bijeen afwijking van de ideale condities kan tot actie overgegaan worden.
Dit kan zijn het verkorten van deTHT-datum,maar ook kan bijvoorbeeld
de temperatuur verlaagd worden om de microbiologische groei verder af
te remmen. Doel is om de productkwaliteit (versheid) zolang mogelijk te
behouden.
Deactor ishet medium waarop deactiewordt uitgevoerd.Indit voorbeeld
isdat deverpakking (THTaanpassen),bij het verlagen van de temperatuur
isdat de koelunit.
Figuur6.4 Dewerkingvanhet Datachatconcept
Intelligentie
Ishet product nog houdbaar?

Actie
THTactiveren

Communicator
GSM

JÈ*
Actor
Verpakking

(Bio)Sensor
Pathogenen

Product
Groente en fruit

Datachat (zie figuur 6.5)combineert de registratie van:
- identificatie-locatie (waarbevindt het betreffende product zich?);en
- omgevingscondities (hoeishet met dekwaliteit van het product gesteld?).
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Figuur6.5 Identificatievanlogistiekeenkwaliteitsgegevens

Logistiek

Datachat maakt gebruik van de Foodprint-methode en biedt een concrete
oplossing om de keten op kwaliteit te sturen. Net als Foodprint bestaat het
Datachat systeem uit een combinatie van onderdelen (zie figuur 6.6):
- Doelstelling:wat streef ik na? Bijvoorbeeld gegarandeerde kwaliteit tegen
minimale kosten en welke eisen stelt dit aan mijn systeem?
- Proces:welk product doorloopt welke ketenschakels?
- Technologie:welke sensoren meten welke condities?
- Informatie: kwaliteitsverloopmodellen vertalen condities in kwaliteit.
- Organisatie: hoe ga ik op kwaliteit sturen? Wie is verantwoordelijk voor
welke taken?
Figuur6.6 Datachat indeketen
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Wanneer we kijken naar de kansen van Datachat kunnen we het volgende
concluderen:
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- Goedgeorganiseerde ketensbieden kansen opkortere termijn, omdat hier
sneller goede afspraken zijn te maken tussen ketenpartijen onderling.
- In de keten kan Datachat op doos- en/of palletniveau toegepast worden
waardoor dekosten lagerzijn danbijtoepassingopiederindividueel item.
- Hoegroter dekwaliteitsproblemen in eenbepaalde keten,deste meertoegevoegdewaarde kan Datachat bieden.Kwaliteit(sverloop) speelt met name bij
zeerbederfelijke producten (bijvoorbeeld aardbeien) en ketenswaar het producteenlange(doorloop)tijd kent(bijvoorbeeld export naarJapan ofdeUSA).
- Datachat zal eerst haar toepassingvinden in de keten (B2B)voordat deconsument hiermee in aanraking zalkomen (B2C). Ditheeft temaken metkosten welke momenteel nog te hoog zijn voor toepassing op consumentenitems.Daarnaast spelen perceptie en privacy een belangrijke rol. Perceptie
van versheid door de consument kan bijvoorbeeld een rol spelen in devergelijking van boot-versus luchttransport. Dekosten van boottransport zijn
lager dan luchttransport, echter ondanks dat producten na boottransport
deconsument ingoedestaat kunnen bereiken,kandeconsument dezetoch
alsminderverservaren (alszijweetdat dezelanger onderwegzijngeweest).
Bovendien kan, indien door consumenten aangekochte producten (thuis)
traceerbaar zijn,eeninbreukwordengemaaktopdeprivacyaangezien hiermeehet koopgedragvan dezeconsumenten kan worden achterhaald.
Sensortechnologie

Om te kunnen 'tracken' en 'traeen' en tevens ketencondities vast te leggen
wordt gebruikgemaakt van sensortechnologie. Driebelangrijke groepen sensortechnologieën zijn:
- Tijd-Temperatuur Indicatoren (TTI,zie figuur 6.7)
- Dataloggers
- Radio Frequentie IDentificatie (RFID)technologie (zie figuur 6.8).
Voorelkvan deze technologieën isde nauwkeurigheid en de toepasbaarheid
onder praktijkomstandigheden bepaald. TTI's zijn relatief eenvoudig en
goedkoop.Eenbelangrijk nadeel vanTTI'sisdat het verloopvan de temperatuur doordeketen niet teachterhalen is.Hierdoor kanwelhet probleem achterhaald worden maar niet het specifieke moment.
Dataloggers leveren deze functionaliteit wel maar hebben ook een meerprijs
ten opzichte vanTTI's.
Figuur6.7 Tijd-Temperatuur Indicator
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Figuur 6.8 RFID-systeem
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RFID-technologie maakt gebruik van radiosignalen (radio-frequency) en een
kleine chip (tag, transponder) op de verpakking zodat producten geïdentificeerd kunnen worden (identificatie). Zogeheten readers zorgen voor het uitlezen van de informatie op de tag. Deze informatie kan vervolgens in het
bedrijfsinformatiesysteem ingelezen worden.
Passieve RFID

RFID is de meest geavanceerde technologie die momenteel beschikbaar is.
Met behulp van RFIDkunnen data draadloos op afstand (tot wel 100 meter)
uitgelezen worden zonder dat een medewerker hier tijd aan hoeft te besteden.Bovendien isdeze technologie minder gevoeligvoorvuil en kan door de
verpakking enbedrijfsmuren uitgelezenworden.Eenandervoordeel isdat er
informatie op de tag bijgeschreven kan worden. RFID wordt gezien als de
opvolgervandehuidigebarcodering,RFIDwordt daarom ookwelde'elektronische barcode' genoemd.
ActieveRFID

Naast passieve RFIDbestaan er zogenaamde actieveRFID-systemenwaar sensoren (bijvoorbeeld temperatuur, luchtvochtigheid) aan deRFID-chipverbonden zijn.ActieveRFIDisdaarmee een soort 'draadloze datalogger' geworden.
Dekosten voor actieve RFIDliggen met 50euro per tagwel aanzienlijk hoger
dan voor passieve RFIDmet circa 0,5 euro per tag.
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Toepassing RFID

RFIDwordt momenteel onder andere toegepast voor dierherkenning en antidiefstal systemen.Grote retailers alsWal-Mart, MetroenTescotesten momenteel uitgebreid met RFIDom samen met hun toeleveranciers over te gaan op
RFID.DeverwachtingisdatRFIDeerstoppallet-en/ofdoosniveau geïmplementeerd zalwordenvoordat individueleconsumenteenheden metRFIDuitgerust
worden.Naastkosten speelthier het privacy-element richting de consument.
Duidelijk isdat iedere technologie voor-en nadelen kent en datvooreenspecifieke ketensituatie een andereoplossingkangelden.Opbasisvande marktdoelstelling wordt het bestetracking en tracing systeem ontworpen dat haalbaar isonder degegeven omstandigheden.
Praktijktoepassingen

Ervinden momenteel pilots plaats voor groente-, fruit- en sierteeltproducten
waarbij diversepartijen (kwekers,veiling,handel,transport,retailerentechnologieleveranciers) deelnemen. Zowilde tuinbouwsector delogistiekvanverse
producten van teler tot aan winkelschap (van grond tot mond) beheersen. In
een tweejarig project, uitgevoerd in opdracht van Productschap Tuinbouw en
medegefinancierd door LNV, wordt beheersing van productkwaliteit door de
tuinbouwketen nagestreefd. Daartoeworden voorde tuinbouwsector de beste
oplossingen voor specifieke praktijksituaties onderzocht. Met behulp van
FoodPrint worden doelstellingen vanuit de markt (o.a.voedselveiligheid,versheid, voorkomen claims enzovoort) efficiënt doorvertaald naar een praktisch
ontwerp. Daarbij gaat veel aandacht uit naar de mogelijkheden van (sensor)technologieën om aan dezemarktdoelstellingen tevoldoen.Nietalleen de
identificatie en lokalisering van producten wordtvastgelegd, maar ookkwaliteitsparameters als temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en tijdsduur. Met
behulpvan dezegegevenskan opiedermoment in deketeneengericht kwaliteitsoordeel worden gegeven voor de bederfelijke tuinbouwproducten. Een
belangrijke kwaliteitsparameter is de resterende houdbaarheid van het product.Wanneer dezebekend is,kan uitval (derving)wordenvoorkomen en kan
aan specifieke klantwensen (rijpheid, smaak enzovoort)worden voldaan.
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