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Voorwoord
Wageningen, 21 maart 2002
Geachte deelnemers,
Welkom bij de workshop "Tracking & Tracing: productveiligheid, productkwaliteit en traceerbaarheid in de
agrosector"!
Consument en overheid eisen dat productie- en distributieketens een kwalitatief goed en veilig product op
de markt brengen. Daarnaast hebben recentelijke voedselveiligheidincidenten het belang van
informatiebeheer duidelijk gemaakt. Deze informatie heeft betrekking op aspecten als oa. voedselhygiene,
productiewijze, gebruik van bestrijdingsmiddelen, genetische modificatie en milieuvriendelijkheid. Hierdoor
staan de thema's productveiligheid, productkwaliteit en traceerbaarheid hoog op de agenda. Met deze
workshop wil ATO de ontwikkelingen rond deze thema's bij elkaar brengen en de kans bieden om
gezamenlijk te denken over nieuwe mogelijkheden voor de toekomst.
De focus van dit initiatief ligt bij de uitwisseling van kennis, ervaringen en ideeën van professionals uit
verschillende werkgebieden. Belangrijke partijen zijn de leveranciers van technologie die over de nodige
software en hardware beschikken, de kennisinstellingen en consultancy organisaties die expertise over
product en/of proces kunnen leveren en de overheid en overkoepelende instellingen die de behoeften en
beperkingen in de agrosector kenbaar kunnen maken. Juist de samenwerking tussen de verschillende
werkgebieden biedt de mogelijkheid om van tracking & tracing een succes verhaal te maken.
Het onderwerp van deze workshop is ook voor ATO van groot belang. In haar streven duurzame
oplossingen te realiseren voor food, non-food en agroindustriële ketens speelt traceerbaarheid een
belangrijke rol. Op diverse plaatsen in het instituut wordt dan ook technologie ontwikkeld die voor tracking &
tracing, productveiligheid, productkwaliteit en traceerbaarheid gebruikt kan worden. We hopen dat deze
workshop bestaande contacten zal versterken en de aanleiding zal zijn voor nieuwe samenwerkingen in de
toekomst.
Tenslotte wil ik een dankwoord spreken voor de belangstelling van alle deelnemers, de bijdrage van de
sprekers en de inzet van de organisatoren. Ik wens iedereen een boeiende en leerzame workshop toe.
Vriendelijke groet,

Dr. J. Sanders
Algemeen Directeur m i u
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Programma

09.00 - 09.45 uur

Ontvangst en registratie, centrale hal

09.45 - 10.00 uur

Opening, zaal 2

10.00 - 11.00 uur

Plenaire sprekers, zaal 2
Rodolphe de Borchgrave, CadMos
Economische en organisatorische haalbaarheid van GMO vrije
distributieketens

Marco van der Lee, EAN/AIM
Tracken & Tracen met een wereldwijde standaard

11.30 - 12.30 uur

Parallele sessies
Sessie 1, zaal 2
Productkwaliteit & Voedselveiligheid

Anneke Polderdijk, ATO B.V.
Kwaliteitsgerichte Tracking & Tracing voor verse producten

-

Dhr. Van de Vossen, TNO-voeding

Traceerbaarheid: het belang van schakeloverschrijdende
informatie ten behoeve van voedselkwaliteit en veiligheid
Sessie 2, zaal 1
Identificatietechnologie & Software

Bert Urlings, ID-Lelystad
Biotagging van boer tot consument

H. Teunissen, Alewijnse Groep
Technologie & Software voor T&T en ERP

12.30 - 13.30 uur

Lunch, centrale hal

13.30 - 14.45 uur

Interactieve sessie, zaal 2

14.55 - 15.15 uur

Pauze, centrale hal

15.15 - 16.00 uur

Key note speaker, zaal 2
Dick Hylkema
Tracking & Tracing; rekken en/of racen??

16.00 uur

Afsluitende borrel, centrale hal

Tijdens de pauzes en de lunch presenteren de volgende bedrijven zich:
Temperature Data Systems (TDS)
Hescon B.V.
Codid Solutions
Schouw Informatisering
Texas Instruments Holland B.V.
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Sprekers en lezingen

Rodolphe de Borchgrave, CadMos
Economische en organisatorische haalbaarheid van GMO vrije distributieketens
Marco van der Lee, EAN/AIM
Tracken & Tracen met een wereldwijde standaard
Anneke Polderdijk, ATO B.V.
Kwaliteitsgerichte Tracking & Tracing voor verse producten
Dhr. Van de Vossen, TNO-voeding
Traceerbaarheid: het belang van schakeloverschrijdende informatie ten behoeve van voedselkwaliteit en veiligheid
Bert Urlings, ID-Lelystad
Biotagging van boer tot consument
H. Teunissen, Alewijnse Groep
Technologie & Software voor T&T en ERP
Dick Hylkema
Tracking & Tracing; rekken en/of racen??

Haalbaarheid en Economische Gegevens van "Niet-GMO"
Bevoorradingsketens
GMO : genetisch gemanipuleerde organismen
Rodolphe de Borchgrave
In Europa zorgen de voedsel veiligheidsreglementeringen en de consumenteneisen voor een
toenemende vraag naar 'Niet-GMO' voedsel producten. Deze specificaties kunnen bekomen
worden hetzij door gebruik te maken van "niet potentiële GMO" ingrediënten, hetzij door het
opzetten van 'Niet-GMO bevoorradingsketens' voor ingrediënten die potentieel GMO's kunnen
bevatten.
Deze problematiek is met name heel accuut in de vleesindustrie. In de meeste veevoeders vormt
soja namelijk een heel belangrijke bron voor proteïnes. De Europese import van sojabonen en
sojameel bedraagt 28 Mio ton per jaar. Deze komen meestal uit de VS, Argentinië en Brazilië :
landen waarin de productie van deze producten in bepaalde mate bio-technologisch beïnvloed
wordt.
De soja vervangen door andere proteïne- rijke teelten zal heel moeilijk zijn, omwille van de diverse
beperkingen in de Europese landbouw. Operatoren moeten daardoor een beroep doen op het
andere alternatief dat een combinatie vormt van "Idenditeitbehoud" (Identity Preservation) en
traceerbaarheid.
Identiteitbehoud en traceerbaarheid kunnen op een aantal manieren bekomen worden. Voor elk
specifiek voedselproduct moet de juiste aanpak, geval per geval, gedefinieerd en geëvalueerd
worden. Iedere aanpak is echter in een bepaalde mate organisatorisch complex, duur en
gevaarlijk. Bij voorbeeld de bijkomende kost voor IB/traceerbaarheid is altijd zeer ongelijk
verdeeld over de verschillende segmenten van de bevoorradingsketen, waarbij er een duidelijk
grotere impact is op de 'upstream' operatoren, dan op de 'downstream' operatoren. Daarbij komt
dat de huidige ervaring met 'Niet-GM bevoorradingsketens' nog een heel aantal onbeantwoorde
vragen open laat.

Brussel, 15 februari 2002

RODOI PHF DF RORCHGRAVF
Biografie
De Heer de Borchgrave is Gedelegeerd Bestuurder van Cadmos N.V. - een in Brussel gevestigd
consultancy kantoor dat gespecialiseerd is in "life science" industrie. Hij is eveneens Gedelegeerd
Bestuurder van Arcadia International, een Europese groepering van experts en adviseurs in de
agro-food industrie, die gespecialiseerd zijn in de supply chain management problematiek, zoals
aankoop, veiligheid en kwaliteit.
Voor de oprichting van Cadmos en Arcadia, bekleedde hij leiding gevende functies bij een aantal
gerenommeerde consulting firma's zoals A.T. Kearney en Price Waterhouse, waar hij een zeer
brede sectoriële en functionele ervaring opdeed.
Na het behalen van een Doctoraatsdiploma in fysische chemie aan de Universiteit van Leuven
(België), verblijf aan de Universiteit van Minnesota (V.S.) voor een post doctoraat. Later volgde hij
het General Management Programma in Insead (France)

MARCO VAN DFR I FF
Biografie
Ing. Marco van der Lee heeft zijn theoretische kennis opgedaan tijdens zijn studie Bedrijfskunde & Logistiek
aan de Hogeschool van Amsterdam. Van der Lee is nu werkzaam bij EAN Nederland als adviseur op het
gebied van de logistieke EAN-standaarden. Daarnaast houdt hij zich bezig met de tuinbranche waarin hij
nauw betrokken is bij het project 'Codering Levend Groen'.
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Traceerbaarheid; het belang van schakeloverschrijdende informatie ten
behoeve van voedselkwaliteit en veiligheid
Jos M.B.M. van der Vossen, Afdeling Risico Management en Microbiologie, TNO Voeding, PO Box
360, 3700 AJ Zeist. Email vandervossen@voeding.tno.nl
Recente schokkende affaires rond voedselveiligheid, waarbij we kunnen denken aan dioxine in kip, BSE en
Salmonella in desserts, evenals de wens van de consument naar een betere transparantie hebben de vraag
naar goede systemen voor tracking en tracing in gang gezet. De behoefte aan deze systemen ligt niet
alleen aan de kant van de consument. Elke zichzelf respecterende producent van kwalitatief goede
producten herkent de meerwaarde. Transparantie in de keten van productie schept vertrouwen bij
consumenten en afnemers en realiseert bovendien een inzicht in de identiteit, herkomst en kwaliteit van een
product. Samen met een goede bewaking van de handelingen in het proces, bewaring en de
distributielogistiek van producten vormen dit de belangrijkste aandachtpunten voor betrouwbare producten.
Goede tracking systemen geven zicht op deze op deze zaken. Op zich geeft dit niet voldoende waarborgen
voor onverwachte incidenten. Een goed early warning systeem is eveneens noodzakelijk om het risico van
deze onverwachte incidenten verder te beperken. In de presentatie wordt met name ingegaan op het
verbeteren van de traceerbaarheid in relatie tot het voorkomen van incidenten en uitval. Daarmee is niet
alleen veiligheid is een issue, maar vooral ook kwaliteit. Methodieken voor traceren van de oorzaak zijn
belangrijk en zullen met voorbeelden de revue passeren. Op het moment dat zaken niet op orde blijken door
een calamiteit of op basis van reguliere monitoring is het nodig te traceren waar zaken fout zijn gelopen.
Deze informatie is nodig voor corrigerende maatregelen, voor het waarschuwen van andere gekoppelde
ketens maar ook voor het herdefiniëren van CCP's in het HACCP plan van een schakel.

IPS M R M VAN DFR V0.9.9FN PHD
Biografie
Jos M.B.M. van der Vossen heeft Biologie met hoofdvak Scheikunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Met name de vakken Microbiologie en Moleculaire Genetica stonden centraal. In 1988 is hij
gepromoveerd bij de Vakgroep Moleculaire Genetica van dezelfde subfaculteit na verdediging van het
proefschrift 'Development and use of host-vector systems for the characterization of lactococcal expression
signals'. Tot eind 1989 is hij als postdoc aan de dezelfde vakgroep verbonden gebleven en betrokken bij
het onderzoek aan genexpressie en excretie van heterologe eiwitten in melkzuurbacteriën. Bij TNO Voeding
werkt hij nadien als respectievelijk projectleider, productmanager en scenior scientist, aan de ontwikkeling
en implementatie van snelle systemen om microorganismen en hun eigenschappen te detecteren, te
karakteriseren en te volgen in ecosystemen relevant voor onze gezondheid en welbevinden, waaronder
industriële processen, voeding en maagdarmkanaal van mens en dier.

Biotagging van boer tot consument
Bert Urlings

Traceerbaarheid in de dierlijke produktieketen neemt een steeds belangrijkere positie in. Biotagging kan in
dit verband een hulpmiddel zijn om te komen tot efficiënte systemen voor de dierlijke produktie. Naast de
dierziekte bestrijding en de eerlijkheid in de handel zijn de wensen van de consument steeds meer leidend
ten aanzien van identificatie van Produkten.
De consument eist steeds meer "tailor-made" Produkten. De volgende kwalificaties worden verlangd:
1. Een produkt van een goede eetkwaliteit: mals, sappig, aantrekkelijk van kleur en gemakkelijk te
bereiden.
2. Een veilig produkt.
3. Een produkt geproduceerd onder verantwoorde dierwelzijns- en milieu-omstandigheden.
Professionele produktieketens zijn in staat om op deze wensen van de consument in te spelen en kunnen
Produkten van onderscheidende kwaliteit produceren. Echter vaak kan aan het uiterlijk van het eindprodukt
niet worden herkend aan welke kwalificaties het produkt voldoet. Om de kwaliteit van het produkt
(bijvoorbeeld vlees, eieren en melk) te substantiëren wordt in de begeleidende informatie aangegeven aan
welke eisen het produktie proces in de keten heeft voldaan. Deze informatie gaat in de keten met het dier
mee en wordt vervolgens via cijfers en barcode's gekoppeld aan het produkt (tracking). Om de
controleerbaarheid en de robuustheid van het systeem ('compliance") te verbeteren is een systeem van
tracing gewenst die een uitspraak kan doen omtrent de afkomst van het produkt, op een onafhankelijke
wijze van het tracking systeem. Mogelijkheden voor biotagging via DNA en via immunologische identificatie
worden toegelicht. Via beide technieken kunnen dieren en dierlijke Produkten worden getraceerd naar hun
bron. Technieken gebaseerd op erfelijk materiaal (DNA) lenen zich bij uitstek voor het traceren van dieren
die individueel worden verhandeld, bijvoorbeeld runderen, schapen en fokvarkens. Immunologische
identificatie is vooral van belang voor koppelgewijze produktie, zoals varkens, pluimvee (vlees en eieren) en
zuivel. Met behulp van immunologische identificatie kan aan een produkt een specifieke code op koppel
niveau worden gegeven. Een Technology Assesment is noodzakelijk voordat de techniek van
immunologische biotagging kan worden ingevoerd.

DR. H.A.P. (BERT) URLINGS
Biografie

Bert Urlings is in 1985 afgestudeerd als dierenarts. In 1992 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op
onderzoek naar de veilige verwerking van dierlijke bijprodukten tot diervoeder.
Sinds 1996 dierenarts specialist Veterinaire Volksgezondheid.
Na een kort verblijf in de USA, van februari 1986 tot maart 1998 wetenschappelijk medewerker bij de
WDO, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. Het werkterrein betrof in hoofdzaak wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs ten aanzien van volksgezondheidsaspecten in dierlijke produktieketens. Met ingang
van 1 maart 1998, part-time verbonden aan voornoemde Hoofdafdeling, voornamelijk ten behoeve van
onderwijs in de graduate en post-graduate fase.
Van 1986 tot 1999 dierenarts consultant voor de intensieve dierhouderij.
Van 1 maart 1998 tot 1 mei 2002 werkzaam bij ID-Lelystad op het terrein van de veterinaire
volksgezondheid en de kwaliteit van dierlijke Produkten. Momenteel is hij director Food Safety bij IDLelystad.
Per 1 mei 2002 hoofd van Quality Affairs bij Dumeco te Boxtel.
Regelmatig betrokken bij het opstellen van wetenschappelijke adviezen voor de WHO, de Europese
Commissie (met name ten aanzien van BSE) en de Nederlandse overheid op het terrein van de veiligheid van
voedsel van dierlijke oorsprong.

Biotagging
Aanvulling op:
• l&R
• identificatie karkassen en deelstukken
• barcode op produkt

Voordelen
Eerlijkheid in de handel: onzichtbare
componenten
• welzijns criteria
• veiligheids randvoorwaarden
• milieu

Voordelen
Bestrijding dierziekten en voedselveiligheid:
• correcte recall
• geen onnodig vernietigen van
• transparantie voor de consument

IO-LEL.YSTAD

Methoden
DNA

JÜ^ID-LELYSTAD

Methoden
Immunologisch
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I ARS VAN RFFK
Biografie
Geboortedatum: 23-06-1971
Opleiding: afgestudeerd aan de Hogeschool Eindhoven, HEAO Bedrijfseconomie Sinds 1995 ben ik
werkzaam bij de firma Novotek, voorheen opererend onder de namen This Automation en Thermo
Automation, waarbij ik sinds juni 1998 de funktie vervul van Sales Manager. Novotek levert standaard
software in de industriële automatisering in Scandinavie, Benelux en Frankrijk. Voorheen ben ik binnen de
organisatie als account manager verantwoordelijk geweest voor het marktgebied Food & Beverages en
daarmee aktief betrokken geweest bij het bieden van oplossingen op het gebied van Tracking & Tracing aan
klanten in de voedingsmiddelenindustrie. Enkele voorbeelden van bedrijven welke deze oplossingen hebben
toegepast zijn Nestle Nederland, Campina Melkunie en European Potato Company (EPC).

Inleiding D. Hylkema
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LTO Nederland is de landelijke koepel voor de belangenbehartiging van boeren en tuinders. Dit is een
privaatrechtelijke organisatie op basis dus van vrijwilligheid.
Er wordt gewerkt aan diverse belangrijke aspecten van het agrarisch ondernemerschap, met name
gericht op duurzaamheid en versterking van vaardigheden, kennis en de sociaal-economische positie.
Het accent verschuift van overheid naar meer maatschappij en markt. Dit betekent dat LTO ook het
thema "versterking marktpositie van de agrarisch ondernemer" aandacht geeft.
Als het gaat om versterking marktpositie dan zijn er 2 elementen die er uit springen: consument en
keten. Met name maatschappelijke acceptatie en voedselveiligheid spelen een grote rol.
Tracing en tracking is dan ook voor LTO een belangrijk onderwerp. Met name certificering is dan een
belangrijk aspect voor de primaire sector.
Openheid en inzicht over productiewijzen etc. is van belang voor een goede marktpositie maar ook om
het imago van de sector te verbeteren.
LTO wil dit proces dan ook bevorderen, mits praktisch, Europees geharmoniseerd en economisch
haalbaar. Uiteindelijk hebben onze leden niks te verbergen, integendeel!
De diverse ketenprocessen vergen maatwerk, maar het principe is gelijkluidend.
Het onderwerp Tracing & Tracking is zo belangrijk dat het gehele agro-complex profiteert van een
sterke positie. Dit belang overstijgt het commercieel belang en daarom zou er een platform moeten zijn
om e.e.a. in goede banen te leiden. Wat dat betreft kunnen er wat lessen geleerd worden uit de USA
met de ontwikkeling van ECR.

IR. D. HYLKEMA MBA
manager van dp plantaardige sectoren hij I TQ Nederland
Biografie
Dick Hylkema (43) heeft zijn studie Agrarische economie en marktkunde aan de landbouwuniversiteit in
1986 afgerond. Daarna is hij werkzaam geweest bij Campina als commercieel manager bij de divisie Boter.
Vanaf 1990 is hij verbonden geweest aan het toenmalige centraal bureau van de tuinbouwveilingen in
Nederland (CBT). Eerst als hoofd Afzetzaken, waarbij de flexibiliteit van de verkoopsystemen centraal stond.
Met name het geschikt maken van de veilingklok voor specifieke afnemerswensen. Vervolgens als Hoofd
marktontwikkeling met als taak het vergroten van de afzetkansen in landen buiten Duitsland. Vanaf 1993 tot
1997 bekleedde hij de functie van Directeur marketing. De belangrijkste activiteit is geweest de
segmentatie van met name de Nederlandse tomaten op de Duitse markt, mede in relatie tot het verbeteren
van het imago van Nederlandse producten op deze markt. Toen het CBT fuseerde met The Greenery is hij in
1997 gaan werken bij de Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (WLTO) als Directeur
belangenbehartiging. In deze functie komen alle aspecten van het boeren- en tuindersbedrijf aan de orde die
niet direct met de afzet te maken hebben. Vanaf 1 maart 2002 heeft hij de functie Sectormanager
plantaardige teelten bij LTO Nederland.
Van 2000 t/m 2001 heeft hij een part-time MBA-opleiding gevolgd aan de Rotterdam School of
Management, de business school van de Erasmus universiteit.
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Ir. D. Hylkema mba

Tracking & Tracing

Tracken en Traceri:
Remmen en/of racen?

LTO Nederland
Koepelorganisatie 5 regio's: van boer tot
brussel en v.v, binnen handbereik!
Vrijwillig lidmaatschap: 60.000 leden (2/3)
Collectief, groep en individuele benadering
Bezig met proces "LTO Concern"

Activiteiten
m

Duurzame bedrijfsvoering

• Duurzame ontwikkeling platteland
• Versterking kennis en ondernemerschap
• Versterking sociaal-economische positie

• Versterking marktpositie !
m:..,,..,;.!«»!: v ^ : :

Waarom Marktpositie ?
m

Minder overheid, meer markt en
maatschappij

• LTO : primaire sector gebundeld
• Agro-complex dus steeds belangrijker voor
belangenbehartiging

Versterking marktpositie: 7 K's

(kwaliteit, keuzes, koöpereren, kreativiteit, kostenbeheersing)

èn: Keten en Konsument !
-»Maatschappelijke acceptatie
•»Voedselveiligheid

Tracking & Tracing
u

Registratie uiteindelijk om de zwakste
schakel op te sporen: not me!

• Openheid gunstig voor imago (chemische
industrie!)
• Stimuleert ondernemerschap: wat voor
wie? Maar ook Escape-Marketing, (global
vs. local)
• Bij alles: consument centraal

Tracing & Tracking
Fragmentarische primaire sector
• Diabole keten, trechter keten

HM
•

AGF

ZUIVEL

EINDPRODUCT, GEEN MERK

GRONDSTOF, VAKER A-MERK

Tracking & Tracing
m Is nodig!
• Zwakste schakel is niet de boer of tuinder

• De gehele keten zal zich druk moeten
maken
• Boeren en tuinders willen wel: bijna alle
bedrijven in 2010 gecertificeerd!
• Dus:racen, mits praktisch, geharmoniseerd
en economisch haalbaar

Implementatie
• Belang van goed T&T systeem overstijgt
commercieel belang schakels en zelfs
ketens
• Vergelijkbaar met ontwikkeling ECR in de
USA??

ECR (efficient consumer
response): lesson learned?
Procter & Gamble:
• 1985: Continious Replenishment (CRP)
• CRP onderdeel van ECR: succesvol!
• 1993: verkoop CRP aan IBM
• Sindsdien standaard voor gehele retail

T&T Platform ?
\

r

Laten we ons zelf veel succes wensen! !

ATD

Workshop "Tracking & Tracing; Productveiligheid, Productkwaliteit, en
Traceerbaarheid in de Agrosector
?1 maart ?00?

Interactieve Sessie

Dp Interactieve Sessie
13.30 uur-14.45 uur
Tijdens de presentaties wordt Tracking & Tracing: Productveiligheid, Productkwaliteit en
Traceerbaarheid in de Agrosector vam\t sterk uiteenlopende gezichtspunten belicht. Tijdens deze
interactieve sessie bieden we u, als deelnemer een platform voor discussie, ideeënuitwisseling,
samenwerking, onverwachte invalshoeken, bevestiging van huidige trends en signalering van
nieuwe trends. Alles mag, als u zich maar laat horen.
Voor de optimale interactie worden kleine discussiegroepen gevormd. Op voorhand is een
suggestie gedaan bij welke sessie u zich zou kunnen aansluiten. De indeling is gedaan op basis
van (verwacht) expertise gebieden. Op uw badge vindt u een kleurensticker, die aangeeft bij welke
sessie u bent ingedeeld. Heeft u een andere voorkeur, dan staat het u uiteraard vrij om u bij de
sessie van uw keuze aan te sluiten. De onderwerpen van de sessies zijn:
•
Groen: De kern van tracking en tracing in de agrosector
•
Rood: Kosten en baten van tracking en tracing
•
Blauw: Standaardisering van tracking en tracing
•
Geel: Tracking & tracing technologie in de agrosector: innovatie of state of the art
Voor elk thema is er een voorzitter die discussie en gesprek faciliteert. De uitkomsten van de
sessies worden tijdens een afrondende plenaire presentatie besproken. Na afloop van de
workshop worden de uitkomsten per sessie uitgewerkt, en aan alle deelnemers toegestuurd.

1.

De kern van tracking en tracing in de agrosector

Gespreksleider: Koos Oosterhaven
In het publieke domein wordt de aandacht voor traceerbaarheid meestal getrokken door
spectaculaire crises zoals dioxine in kip, recalls van Brinta en Coca-Cola, CCC in peer en BSE. Er
wordt dan al snel geroepen om maatregelen. Recente onderzoeken laten zien dat de
traceerbaarheid in een aantal agrosectoren nog gering is. Wat zijn volgens u, als aanbieders van
technologie en expertise, de essentiële vragen rond tracking & tracing in de agrosector? Hoe
belangrijk zijn die? Waar zien we oplossingen voor die vraagstukken?

2.

Tracking en tracing technologie in de agrosector: innovatie of state of the art

Gespreksleider: Henri Boerrigter
Veel van de problemen en mogelijk oplossingen op het gebied van tracking en tracing,
voedselveiligheid, voedselkwaliteit en ketentransparantie kennen we nu wel. Vanuit diverse
richtingen wordt de technologie aangereikt. Het lijkt soms wel een kwestie van toepassen en op
maat implementeren. Is er nog veel nieuwe technologie en methodologie nodig om de bestaande
vraagstukken op te lossen? Stelt de agrosector eigen eisen aan technologie en methodologie?

3.

Standaardisering van tracking en tracing

Gespreksleider: Jan Top
Er zijn op veel onderdelen standaards die op de een of andere manier een rol spelen bij de
realisatie van traceerbaarheid, voedselveiligheid en voedselkwaliteit. Is er voldoende
standaardisatie? Zijn er gebieden waar aanvulling nodig is? Bestaat er behoefte aan een
technologisch of methodologisch raamwerk voor probleemoplossing op het gebied van
Traceerbaarheid, Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit? Of zijn er juist te veel, en wordt
probleemoplossing daardoor onnodig complex en duur?

4.

Kosten en baten van tracking en tracing

Gespreksleider: Willie van der Broek
Er is momenteel veel aandacht voor de redenen om tracking en tracing in de agrosector in te
voeren: voedselveiligheid, voedselkwaliteit, transparantie zijn daar enkele voorbeelden er van. Veel
van de problemen en mogelijke oplossingen op het gebied van tracking en tracing,
voedselveiligheid, voedselkwaliteit, traceerbaarheid en ketentransparantie kennen we inmiddels.
Wat levert implementatie van oplossingen als bijeffecten op? Zijn die effecten gewenst of
ongewenst? Kunnen we er voordeel mee doen? Zijn ze in zichzelf nastrevenswaard? Of blijven deze
projecten alleen maar kostenposten?

Pan? ATa
Workshop "Tracking & Tracing; Productveilighcîid, Productkwaliteit, en
Traceerbaarheid in de Agrosector
?1 maart ?00?

Bedrijfsinformatie Deelnemers

N&S

QUALITY CONSULTANTS B.V.

BEDRIJFSPROFIEL N&S QUALITY CONSULTANTS B.V.
N&S Quality Consultants is een landelijk opererend organisatieadviesbureau dat is
gespecialiseerd in het ondersteunen van bedrijven bij het opzetten en verbeteren van
(certificeerbare) management-/zorgsystemen. Daarnaast ontwikkelt en verzorgt N&S Quality
Consultants cursussen die op kantoor in Maarssen (nabij Utrecht) of in-company bij
bedrijven worden gegeven. N&S Quality Consultants bestaat ruim zeven jaar en is
gespecialiseerd in de vers-sectoren. N&S Quality Consultants is ISO 9001 gecertificeerd,
waardoor de kwaliteit en professionaliteit van adviseurs en binnendienstmedewerkers kan
worden gegarandeerd.

ADVIESDIENSTEN & CURSUSSEN
De vakgebieden waarin N&S Quality Consultants zich heeft gespecialiseerd zijn:
•
•
•
•
•

Kwaliteit
Voedsel veiligheid / Hygiëne
Arbeidsomstandigheden & Veiligheid
Milieuzorg
Tracking&Tracing

(ISO 9001, GMP, Florimark)
(HACCP, BRC, SQF, Hygiënecode, EUREPGAP)
(VCA*/**, Arbo RI&E)
(ISO 14001)
(inventarisatie, plan van aanpak, implementatie en
toetsing)

• Organisatievraagstukken
Naast de aangegeven normen en erkenningsregelingen begeleidt N&S Quality Consultants
tevens bij de opzet en certificatie van branchespecifieke normen.

TYPISCH N&S
De adviseurs van N&S Quality Consultants begeleiden doelbewust op een geheel eigen
wijze, waarbij ze uitgaan van de volgende eenvoudige principes:
•
•
•
•
•

Advies moet gericht zijn op zichtbare verbeteringen
Advies moet resultaat gericht zijn (wij garanderen certificatie)
Advies moet uitgaan van de huidige werkwijzen
Advies moet maatwerk zijn in begrijpelijke taal
Advies moet betaalbaar zijn

N&S Quality Consultants biedt bedrijven hierbij maximale duidelijkheid met een
vastgestelde termijn, een vaste prijs en certificaatgarantie.

ADRESGEGEVENS:
N&S Quality Consultants B.V.
Planetenbaan 24
3606 AK MAARSSEN

T
F
I

(0346)551310
(0346)552260
www.ns-quality.nl
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Who are we?
Inno.com is a centre of ICT expertise dedicated to helping its clients cope with their most
challenging technology issues. We translate the opportunities offered by emerging
technologies into fully operational solutions. These practical solutions seamlessly integrate
with existing IT infrastructure and deliver maximal business value.

What we do for you?
Our clients come from all fields and industries, but have one thing in common: they
realise that keeping up means more than just buying the latest technology tool. Although
often diverse in nature, all our projects exhibit one or more of the following
characteristics. Project references can be found at www.inno.com

Innovation
Exciting new technologies are born everyday, creating new business opportunities or
providing superior solutions for old problems. Any company that wants to be ahead of its
competitors should care about ICT innovation because it can provide the edge that makes
the difference. Unfortunately, there is a catch. The impact of a new technology and the
promises it holds are often poorly understood. In some cases you can end up worse off.
Inno.com has the expertise to select the technologies that hold real promise for your
business; technologies that will not silently wither away.

Integration
Innovation alone will not bring you the business gains and inspiration you might expect
from your ICT strategy. The viability of a new technology must be measured by its ability
to integrate with existing environments. We believe that any successful ICT solution
should be maximally integrated within your corporate culture, your existing infrastructure
and your particular business strategy. Because the question is often not whether it will
work - it does, in most cases - but whether it will work for you. That is also why every
Inno.com project is different - because you are.

Mentoring
A solution or technology will not support your business if you are not able to understand
its nature or its potential. Therefore we also deliver the knowledge and the competence to
use and exploit it further to its fullest extent. Competence is more than just knowledge; it
is the ability to apply that knowledge to your advantage in a specific operational context.
Therefore, like our solutions, our mentoring approach is highly tailored to your particular
needs.

How we do it?
Whereas others offer you their solution, we are able to offer you your solution. Because
our choice is not limited to specific hardware or software vendors and we do not adhere
exclusively to one particular technology lineage. We are able to objectively select the
technology most appropriate for you and we have the capabilities to make it work for you.

Additional Information ?
Company Information
Inno.com cva
Heiststeenweg 131
2580 Beerzel - Belgium
www.inno.com

Contact Information
Frederic de Schutter
Business Development Manager
T +32 15 25 82 35
F +32 15 25 82 01
frederic.deschutter@inno.com

Thielen Consult

Wilhelmina Sangersstraat 6
5803 AV Venray
Tel
0478-515892
Mob
06-22215092
Fax
0478-515887
Email
Thielenconsult@cs.com

Thielen Consult
Thielen Consult is een adviesbureau in de groene sector voor ketenontwikkeling, certificatie van
bedrijven, managementondersteuning en bedrijfsfmanciering. Het bureau is opgericht in 2001
door Wim Thielen.
Ervaring
Het bureau heeft ervaring in het formuleren van kennistoepassingen en regelgeving, waarbij
theorie en ervaringsfeiten worden omgevormd tot praktisch toepasbare zaken. Door
jarenlange ervaring in overkoepelende organisaties en bedrijven is inzicht verworven in de
werkwijze van ondernemingen en ondernemers.
De oprichter heeft als leidinggevende en projectleider meerdere malen aan het roer gestaan
van strategische keuzes en de uitwerking hiervan. Hierbij is sturing gegeven aan
opleidingstrajecten, veranderingsprocessen en de uitvoering van meerdere kwaliteitsprojecten.
Deze laatste zijn vooral uitgevoerd in de diervoedersector. Veel van dze trajecten zijn
uitgevoerd in een bestuurlijk omgevingen, waarbij de belangen van verschillende partijen in
het oog zijn gehouden.
De veiligheid van producten van dierlijke oorsprong is voor een belangrijk deel is gelegen in
de kwaliteit van diervoeders. Met 15 jaar ervaring in de kwaliteitswaarborging van de
diervoederindustrie is een overzicht gekregen van de gehele dierlijke productiekolom. Met de
hieraan gekoppelde bankervaring is er een evenwichtig oog ontstaan voor de brede context
van bedrijfsprocessen, waarbij een optimale combinatie van rentabiliteit en kwaliteit bereikt
dient te worden.
Loopbaan:
• Technisch-commercieel medewerker bij een handelsbedrijf in diervoederadditieven.
• Directeur van de Stichting Afnemers Controle op Veevoeders (ACV-Controle).
• Hoofd Keuringsdienst Diervoedersector (KDD) van het Productschap Diervoeder
• Teamleider Relatiebeheer Agrarisch, Rabobank Helden-Kessel-Maasbree
Projecten
Op dit moment heeft Thielen Consult de volgende projecten onder beheer:
• Certificeringtrajecten in diervoederbedrijfsleven, veehouderijbedrijven en groothandel.
• Adviseur van een drietal ICT bedrijven bij de ontwikkeling van ketensystemen
• Strategisch consultant voor bedrijven in de groene sector.
• Projectleiding

Ir. WJ.G. (Wim) Thielen
Venray, 15 maart 2002

Scienta Nova
Laurier 44 8101 HM Raalte Nederland Tel.+31.572.373488 Fax.+31.572.361569 GSM:+31.654.656010 Voorw.: KvK Zwolle nr.: 2861
www.scientanova.com e-mail: info@scientanova.com BTW: NL 069739444B01 KvK Zwolle nr. 05065017 ABN-AMRO: 56.22.62.296

Scienta Nova, Uw kennis in voedingsmiddelen met slagkracht!
Sinds 2000 verzorgen wij cursussen en trainingen op gebied van voedingsmiddelen en op het terrein van
managementvaardigheden en adviseren wij bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie. Onze doelgroepen op het gebied
van trainingen en cursussen zijn productiemedewerkers en leidinggevenden.
Humor en veel praktische kennis zijn instrumenten die wij hanteren om de stof goed over te kunnen dragen.
Voor de invulling van de grote verscheidenheid aan onderwerpen werken wij uitsluitend met professionals die vele jaren
praktijkervaring hebben. Hierdoor krijgt u altijd een goed stuk maatwerk waar u veel aan zult hebben.
Trainingen
Voortdurend vinden er ontwikkelingen plaats die ervoor zorgen dat wij uw trainingen steeds actueel houden. Deze
trainingen zijn vrijwel allemaal in eigen beheer ontwikkeld en uitvoerig in de praktijk op slachtoffers losgelaten. Een
beproefde methodiek van ons is om van onder af aan, vanaf de werkvloer, te beginnen met trainen. Hierdoor ontstaat er
een solide kennisbasis in het bedrijf die zijn invloed naar boven toe uitoefent. De nieuwsgierig geworden managers
kunnen op hun niveau dezelfde opleiding volgen en uiteindelijk volgt er een gelijkgestemdheid binnen het bedrijf.
Anders gezegd, iedereen luistert meer naar elkaar omdat men dezelfde taal spreekt en effectief kennis en hiermee ook
informatie kan uitwisselen.
Het cursusniveau kan afgestemd worden vanaf LBO tot en met HBO niveau. In veel gevallen zal het juiste pakket en het
benodigde aantal dagdelen samengesteld worden aan de hand van een intakegesprek dat altijd aan een training vooraf
gaat. De gezegde: 'Je kunt beter met scherp schieten dan met hagel' is hierop van toepassing.
De cursisten worden altijd voorzien van een cursusmap met daarin het benodigde materiaal. Daar waar nodig vindt er
video en audio ondersteuning plaats. Er worden hand-outs meegeleverd.
De duur van een module is afhankelijk wat de opdrachtgever uiteindelijk wil. De hieronder weergegeven cursuslengtes
dienen als richtlijn. Het is gebruikelijk om enige maanden na afloop van een training een terugkomsessie te organiseren.
Hierin wordt de stof kort en bondig herhaald, vindt een terugkoppeling plaats en het biedt ook de mogelijkheid om de
toename in de vaardigheid te meten. Hiervoor worden speciale vaardigheidsmeters gebruikt.
Cursussen in voedingsmiddelen
® 1.Vleesverwerking
<®> 2. Zuivelbereiding
® 3. Groenten en Fruit
<s> 4. Aardappelproducten
<® 5. Drankenbereiding
<® 6. Bakkerij techniek
<$> 7. Zoetwarenfabricage
<a> 8. Cacaobereiding
® 9. Voedingsleer
10. Microbiologie
<a> 11. Sterilisatietechniek
<a> 12. Verpakkingtechniek
<» 13. Grondstoffenkennis
<® 14. HACCP in productie
® 15. Kwaliteitshandhaving
<a> 16. Hygiëne in productie
<a> 17. Houdbaarheid verlenging
Management
Diverse modules zijn hiervoor beschikbaar.
Advies
Wij zijn actief op de volgende terreinen:
<a> I. Houdbaarheidsverlenging voedingsmiddelen
® II. Productieverhoging
<a> III. HACCP en BRC richtlijnen
<a> IV. Receptuur ontwikkeling
<a> V. Machines en lay-out studies
® VI. Subsidieaanvragen
Wilt u meer weten: Surf naar www.scientanova.com en wij vertellen hoe u uw kennis slagvaardig kunt vergroten!

De snelste schakel tussen probleem en oplossing
Hescon all round partner voor industriële automatisering
Ruim 20 jaar geleden gestart als leverancier van elektrotechnische producten voor
de industrie, is Hescon uitgegroeid tot een meedenkende onderneming. Een bedrijf
dat staat voor partnership. Voor betrouwbare kwaliteit van producten en systemen,
adviezen, begeleiding, scholing en project - ondersteuning. Een succesformule
gezien de jarenlange samenwerking met wereldwijd opererende OEM'-ers.

Ons werk maakt dat alles werkt.
'Zorgen dat onze afnemers kunnen werken met de hulp van onze producten,
componenten en systemen': de succesvolle filosofie van Hescon. Gerealiseerd door
onze technisch hoog gekwalificeerde medewerkers. Samenwerkend met experts van
wereldwijd opererende topfabrikanten. Een indrukwekkend potentieel, dat tot üw
voordeel kan worden ingezet.

Geen producten, maar oplossingen.
Hescon is een snelle schakel tussen fabrikant en afnemer. Onafhankelijk, zodat u
altijd verzekerd bent van een product waarmee ü het beste af bent. Van schema tot
en met software en van railklem tot en met (PLC) systemen. Componenten,
systemen en kennis van mondiale topfabrikanten. Al dan niet conform uw eigen
specificatie uitgevoerd: uw zegt het maar. Als meedenkende partner leveren we niet
alleen producten, maar ook technische oplossingen voor uw succesvolle
bedrijfsvoering!

Hescon in kort bestek
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meedenkende leverancier
Geen producten, maar oplossingen
Toegang tot expertise van mondiale topfabrikanten
Intensieve begeleiding
Ondersteuning, begeleiding, scholing
Uitgebreid programma producten
Snelle levering uit voorraad
Advies op maat
Innovatieve oplossingen

I M AG

chnologie Dier en Milieu

ouw en Systeeminnovaties • Milieu-Innovaties • Milieu-Analyse

MINERAL BOOKKEEPING SYSTEM
mlnsral Input

Gebouw- en systeemontwerp:
ontwikkeling duurzame systemen
integratie van multi-criteria (b.v.
kosten, milieu) in technisch ontwerp
integratie dierhouderij en tuinbouw

ie koe en melkmachine
ikkelen van diervrience melktechnieken
ctiemethoden voor
titis en antibiotica in melk

mlnaroi output

Dieridentificatie:
IDEA: identificatie, registratie rundvee
voor traceren dierziekten en residuen
ICAR-testhuis: toelatingstesten
electronische identificatiesystemen

Mest:
ontwikkeling dierhouderijsystemen die
optimaal omgaan met aanwezige
mineralen (compostering, mineralenstromen, bemonsteren)

Klimaatbeheersing:
stalklimaatmodel ANIPRO
intelligente klimaatregelaar
klimaatlaboratorium voor
testen en validatie simulatie
modellen

Geïntegreerde bedrijfssystemen:
kennis integratie van dierwelzijn,
milieu, technologie, arbeid en energie
in ontwerpen van bedrijfsgebouwen
beoordeling van milieubelasting

onderzoek naar reductie van
ammoniakemissie uit de
veehouderij door nieuwe
voedingssamenstelling en maatregelen

Imissiemeting:
meting van ammoniak, geur en
broeikasgas in stallen
ontwikkeling meetmethoden en
simulatiemodellen voor emissie

Watermanagement:
vermindering waterbehoefte
en herbenutting afvalwater
ontwikkelen technieken
waterzuivering voor ruraal
gebied.

Diergedrag en -gezondheid:
automatisch melksysteem
combineren met weidegang
ammoniakemissie-arme sleufvloer
voortbeweging en klauwgezondheid

Instituut voor Milieu- en Agritechniek
tpersoon: Kees van 't Klooster (c.e.vantklooster@imag.wag-ur.nl)
is 43, 6700 AA, Wageningen
)n: 0317476300
317425670

WAGENINGEN!

Hollandse Visveiling Umuiden BV.
Halkade 4
1976 DC UMUIDEN
Website: Zeehaven.nl
E-mail visafslag@zeehaven.nl

De veiling is een werkmij. van ZeeHaven Umuiden NV.
sinds 1989 geprivatiseerd
voordien: StaatsVissersHaven Bedrijf S.V.H.B, van 1890 tot 1989

Doelstelling:
Aanbodvolume vergroten d.m.v. Import en kweekvis
Koppeling van veilingklokken en organisatorische vervlechting
Samen met de schakels in de visserijketen de kwaliteit verhogen d.m.v. keten
verkorting.
Versterking van de concurrentiekracht(gespreide aanvoer van versevis) en op
van dit thema: "denken in toegevoegde waarde"
Taak heden:
bemiddelen tussen producent en groothandel.

John Schilling
manager

Profile of RFID-net Business Solutions B.V.

usiness Solutions

RFID-net Business Solutions B.V (RFID-net ) is a System Integrator in the area of Radio Frequency Identification (RFID).
RFID-net continues the RFID activities of Brady in the Netherlands, Belgium and Luxemburg.
RFID-net is also part of a Pan European Consortium of RFID companies. Part of the RFID-net consortium are:
Scemtech GmbH in Germany (specialised in readers)
KTP in the UK (specialised in RFID label development and interface software)
Tele Exxi Oyyi in Finland
Tagproducts in France
With this partner network, RFID-net is capable to develop complex RFID solutions for customers and implement them
throughout Europe if required.
RFID-net is specialized in all wired and wireless RFID Identification-, registration-, datacollection and data-communication
activities (excluding specialised animal identification and access control). RFID-net designs, implements and maintains all
RFID-systems in the area of production/manufacturing, warehousing and distribution, packaging and transport, vehicle- and
container identification and tracing. In other words, RFID-net is very active in RFID tracking and tracing systems of goods
and transport units.
RFID-net develops total RFID solutions for enterprises that include hardware, software and services. All developed solutions
can be integrated with business support applications such as ERP, APS, WMS and DRP. Communication can take place
either via internet- or intranet connections. RFID-net delivers also databases for warehouse management, sales and purchase
administration including the required interfaces to existing systems.
RFID-net can deliver, if required, turnkey RFID solutions. RFID-net however can also deliver integrated barcode related
identification- and data collection systems. Also other identification systems such as scan systems and magnetic strip
systems can be integrated.
RFID-net can provide it's customers with a
fiill range of services based on this model.
With our consultancy services, we can
develop RFID solutions dedicated to your
situation. We will not only look at the
technical part, but can also help you with the
business case to justify the required
investments. With our software specialists,
our engineers and program managers, we can
take the responsibility to implement the
developed solution and integrate that into
your existing ERP environment. Our Training
and Maintenance services will support you in
keeping your systems in operation and our
logistical department can provide you with
any order for (additional) hardware.
If you are interested in RFID-net and want to know more about what we can do for your company, feel free to contact us.
RFID-net Business Solutions B.V.
Zijde 294 A
Postbus 192
2770 AD Boskoop
Tel: +31 (0) 172 232 932
Fax: +31 (0) 172 232 633

Contact Persons: Marcel Berkouwer and Rudolf Renfurm
General Managers
Email: marcel.berkouwer@rfid-net.com
Email: rudolf.renfurm@rfid-net.com
Http://www.rfid-net.com

Distributes

Wattetraat 63
P.O. Bo* 169
2170 AO Sassenheirr»
The Netherteotte
tél. +31 PÏ25S 211 108
fax +31 (01S52 231 032
inf a45 temperaturedstasysterns, com
www'p« fp prat.«re datasfste ms, corn

Ryan.
SiNSITiCH

Activiteiten:
Monitoring van temperaturen tijdens logistieke processen van productie tot en met
retail niveau. Het toegankelijk maken van de data naar de diverse partijen welke
betrokken zijn bij dit traject. Ethyleen verwijdering tijdens transport en opslag.
Werkgebieden:
Life Sciences

Food industrie
Agro industrie
Leverinaproaramma:
Temperatuurecorders
Temperatuurindicators
Datamanagement systemen:
Professional services
HACCP

Merken:
Ryan®
Temptale®
Tagalert®
QuickCheck®
TemptaleManager®
DMS
Cold Chain Manager®

TempTale Manager®

TDS professional®

Pharmaceutische industrie
Bio technologie
Bloed producten
Fijn chemie
Transport, opslag, retail:
alle temperatuurgevoelige producten
Groente,fruit, bloemen, planten

Éénmalig en meermalig gebruik
Electronische indicatoren (buiten bereik,duur,wanneer)
Op stand-alone PC's of een centrale data-base via
internet toegankelijk
Opzetten en begeleiden van temperatuur
tracking/tracing projecten, analyses van data
Data-systeem thermometers
Ingangs/uitgangscontrole, voedselbereidings processen

Temperatuurrecorders (electro-mechanisch)
Temperatuurrecorders (electronisch)
Temperatuurindicator (electronisch)
HACCP data-systeem thermometers
Software systeem voor standalone applicaties
Gecentaliseerde datamanagement
Datamanagement systeem welke toegankelijk is via
internet. Data van de TempTales wordt gedownload
via internet naar de centrale data-base
Draadloos monitoren van temperaturen in
supermarkten, centrale dataopslag
en automatische alarmmeldingen.
Opzetten en begeleiden van temperatuur
tracking/tracing projecten, analyses van data.

1.

Kennisgeving

•

•

rnactiviteit van AKK bestaat uit het ontwikkelen en
->•
ren van co-innovatieprogranuna's. De co-innovatieamma's worden ontwikkeld voor maatschappelijk
nte thema's, zoals voedselveiligheid, duurzaamheid, milieu,
iwelzijn. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid investeren
lenlijk in nieuwe ketenkennis door het opzetten en uitvoeren van pilotprojecten (co-innovatie). De
i's zijn complex en overschrijden de grenzen en mogelijkheden van bedrijven en organisaties om er
dueel invulling aan te geven: ze noodzaken tot samenwerking. Door het actief bevorderen van synersamenhang tussen de activiteiten worden nieuwe inzichten en ervaringen uitgewisseld en samenget.

eller innoveren met Agro Keten Kennis
lanagement

Professionalisering van
Biologische afzetketens

eeft in diverse projecten binnen de agro-

Stichting Agro Keten Kennis
Communicatie en kennisverspreiding zijn be

ens, kennis en ervaring op het gebied

Het co-innovatieprogramma 'Professionalise

langrijke aandachtspunten van AKK, met als

enmanagement opgedaan. Het gaat

ring van Biologische afzetketens, het beste

doel om ook andere ondernemers te kunnen

om kennis over het aansturen van de

van twee werelden'is in januari 2001 van start

laten profiteren van (delen van) de ontwikkelde

keten waarbij de gezamenlijke kosten

gegaan (begroting € 7.0 milj., 6 projecten in

kennis. Naast lezingen en publicaties worden

uitvoering). Het programma is erop gericht een

ook kennisgevingen en nieuwsbrieven uitgege

:oegepast en ontwikkeld in pilotprojecten

geminimaliseerd. Deze kennis wordt

professionele door de consument en marktpar

ven. Daarnaast is de website goed gevuld met

andere sectoren. Binnen het lopende co-

tijen gestuurde biologische afzetketen te ont

project-informatie.

ie programma 'Toegevoegde waarde

wikkelen. Dit met het doel een duurzame volu

ïsvleesketens' (gestart in 1999, begro-

megroei te realiseren. De programma

De belangrijkste taken van AKK zijn:

'.5 milj., 20 projecten in uitvoering)

organisatie sluit aan op de zich ontwikkelende

•

Creëren van draagvlak en bewustwording;

mder andere gewerkt aan kwaliteitsbor-

netwerkstructuren in de sector waaronder de

stemen, versterken van de relaties in de

Task Force Marktontwikkeling Biologische

•

Stimuleren van samenwerking tussen

n ketenvorming en verbetering van de

Landbouw, waar AKK het secretariaat van

nicatie in de keten middels ICT.

voert.

;arantiesysteem

Kaderprogramma
'Duurzame Agro Food Ketens'

arantiesystemen vormen een van de
sien binnen ketenmanagement. Recente

Het kaderprogramma 'Duurzame Agro Food

ten hebben de aandacht voor ketenzorg

Ketens' heeft een looptijd van 4 jaar (2002-

enemen. Voor de agro-foodketens wordt

2005) en een begroting van € 12 miljoen (2

:ds belangrijker om uit oogpunt van

projecten in uitvoering). De ontwikkeling van

tveiligheid garanties te geven over het
varkensvleesketens' wordt in verschil-

duurzame ketens is ook voor ondernemers in de
agro-food sector van groot belang. Door in te
spelen op de groeiende consumentenbehoefte

ilotprojecten gewerkt aan het toepassen

aan duurzame producten en transparantie in de

engarantiesystemen teneinde de voed-

keten kan de betrokkenheid tussen samenleving

gheid voor de consument te kunnen

en voedingsmiddelenketens worden versterk.

;ren.

De samenleving en consumenten verwachten

t. Binnen het programma Toegevoegde

ook dat spelers in de agro-food ketens investe
ren in duurzame productie processen.
Innovatieve ondernemers werken in pilotpro
jecten samen met ondernemende onderzoekers.

bedrijfsleven en onderzoekers in brede zin;
•

Ontwikkelen en regisseren van coinnovatieprogramma's;

•

Begeleiden bij ontwikkeling en uitvoeren
van pilotprojecten;

•

Verspreiden van projectresultaten;

•

Bevorderen van strategisch ketenonderzoek.

Stichting Agro Keten Kennis
Rompeitsebaaii 50
's-Henogenbosch
Postbus 3060
5203 DB 's-Meitogenboich
Telefoon 073 52S 66 40
Telefax 073 528 66 30
li-mail biucau(fl'.ikk ill
www.akk.nl

irt 2002

NIEUW SYSTEEM VOOR PRODUCTIDENTIFICATIE: 2DCS™
Codid Solutions b.v. is gespecialiseerd in het ontwikkelen en vermarkten
van productcoderingsystemen voor ondernemingen in de productie- en
distributieketen van vrijwel alle producten (in bulk en in detail). Met de
introductie van het 2DCS systeem (patent pending) biedt Codid Solutions
een unieke mogelijkheid tot productcodering, die de
informatieopslagcapaciteit van de bekende barcodes ruimschoots overtreft.
De 2DCS productcodering maakt het mogelijk om een enorme hoeveelheid
informatie op een oppervlak van slechts 0,5cm2 op te slaan in een per
product unieke codering. Tot 33 decimalen kunnen worden gebruikt op
productspecifieke wijze, dus zonder vastomlijnd standaardpatroon.
Bovendien is 2DCS zonder grote kleurcontrasten en zelfs op oneffen
oppervlakken toe te passen zonder uitleesproblemen.
Daarmee biedt Codid Solutions een oplossing voor de groeiende vraag naar
méér en betere informatie in elke fase van het logistieke traject.

Aantrekkelijk
De toenemende vraag naar méér en gedetailleerde informatie over bijvoorbeeld de
herkomst van een product, de basisingrediënten, de houdbaarheid, de samenstelling
en de voedingswaarde vragen steeds méér ruimte op verpakkingen of etiketten. Ook
de overheid stelt steeds strengere eisen aan productieprocessen en de gang van zaken
in het logistieke traject, met name in geval van voedingswaren. Om in elke fase van de
distributie deze informatie te kunnen bieden voldoen traditionele barcodes lang niet
altijd optimaal.
Bovendien vormen de zwartwitte streepjes een storend element op veel verpakkingen.
Het minimale formaat, de toepassing zonder groot kleurcontrast met de ondergrond en
de enorme informatieopslagcapaciteit maken van 2DCS een zeer aantrekkelijk
alternatief.
Kostenbesparend
Bij fouten in een productieproces zijn de gevolgen vaak enorm. Zo moesten bij recente
productrecall acties van garnalen in Nederland en van een autobandenmerk in de
Verenigde Staten complete productieruns uit de markt worden genomen. Met deze
recallacties waren miljoenen Euro's gemoeid.
Met 2DCS kan bijvoorbeeld in geval van deze recall acties precies worden getraceerd
wââr in de distributieketen de foutieve producten zich bevinden.
Daardoor kan de hoeveelheid producten die moet worden teruggenomen enorm worden
gelimiteerd. Dat zou tot grote kostenbesparingen hebben geleid.
Maar ook bij de normale voortgang van productie en distributie biedt het 2DCS
coderingssysteem aanmerkelijke voordelen. De data-opslagcapaciteit, het
probleemloos uitlezen en de compatibiliteit met alle huidige print- en
etiketteringssystemen maken 2DCS vrijwel overal toepasbaar.
Codid Solutions b.v. is in 2001 opgericht als joint venture van de NSD Labelling Group
en Unicate Authentication Systems. De onderneming heeft als doel de marketing en
sales van producten op het gebied van tracking en tracing op professionele wijze
gestalte te geven.
Codid Solutions beschikt over de expertise en de flexibiliteit om in elke situatie een
probleemspecifieke oplossing aan te bieden. Voor ondernemingen die streven naar

TEXAS

INSTRUMENTS

R

A

D

I

O

F

R

E

Q

U

E

N

C

Y

I

D

E

N

T

I

F

I

C

A

T

I

O

N

S

Y

S

T

E

M

S

EDRUFSPROFIEL TEXAS INSTRUMENTS RFID SYSTEMS
V E S T I G I N G

Texas Instruments RFID Systems
Kolthofsingel 8
Postbus 43
7602 EM Almelo
7600 AA Almelo
G E S C H I E D E N I S

Texas Instruments stichtte in 1991 de wereldwijd opererende business unit TIRIS
(Texas Instruments Registration and Identification System). Het was de eerste
multinationale producent van halfgeleiders die systemen voor radio-identificatie
ontwikkelde en op de markt bracht. De naam van het bedrijf is in januari 2001
gewijzigd in TI-RFID (Texas Instruments Radio Frequency Identification Systems).
P R O F I E L

TI-RFID verzorgt de essentiële koppeling tussen mensen, geavanceerde informatie
systemen en creatieve bedrijfsoplossingen. Daarvoor levert het bedrijf een uitge
breid assortiment RFID-producten en -technologie, zoals transponders, smart labels,
afleesapparatuur, antennes, software en ondersteuning van applicaties. De geavan
ceerde RFID-technologie van Texas Instruments wordt gebruikt in duizenden
applicaties met meer dan 150 miljoen transponders. Zij beschermen eigendommen
en mensen, automatiseren verkooptransacties, bevorderen de omzet, maken artike
len traceerbaar van de fabriek tot in de winkel en versnellen het transport. Zo bezorgt
TI-RFID miljoenen mensen in de hele wereld een gemakkelijker en veiliger leven.
Door de combinatie van halfgeleiders, micro-elektronica in verpakkingen, open
computersystemen en kennis van productietechnieken heeft TI-RFID de markt rijp
gemaakt voor snelle implementatie van betaalbare RFID-oplossingen.
P R O D U C T O V E R Z I C H T

TI-RFID verzorgt verscheidene platforms voor RFID-technologie en een uitgebreide
reeks tags en afleesapparatuur. Zo zijn er laagfrequente en hoogfrequente
batterijloze systemen. De RFID-transponders van Texas Instruments kunnen in
vrijwel elke vorm worden ingebouwd en zijn geschikt voor praktisch elke RFIDtoepassing.
T O E P A S S I N G S G E B I E D E N

RFIDtechniek van Texas Instruments wordt wereldwijd gebruikt op uiteenlopende
gebieden:
- vee- en landbouwmanagement
- toegangscontrole
- automotive: startonderbreking
- tijdregistratie (sport)
- bagage-afhandeling
- mobile commerce-systemen
- product tracking en supply chain management
V O O R

www.ti-rfid.com

M E E R

I N F O R M A T I E

Marga Klinkhamer
Texas Instruments
Tel. (0546) 87 93 00
m-klinkhamer@ti.com

Marlous Löffelman
JeronimuslWolf BV
Tel. (0344) 677 300
marlous@jeronimus-wolf.nl

Tracking & Tracing door DLV Adviesgroep
DLV Adviesgroep geeft advies en cursussen op het gebied van tracking & tracing en
voedselveiligheid in de agribusiness en foodindustry. De adviseurs zijn reeds enkele jaren
werkzaam op dit gebied.
Opdrachtgevers kwamen onder andere uit de volgende sectoren:
• Retail
• Vlees- en snackindustrie
• Catering
• Diervoederindustrie
• Groente- en fruitverwerkende industrie
• Gemaksvoedingsindustrie
• Zuivelindustrie
• Margarine, oliën en vettenindustrie.
Bovendien zijn diverse opdrachten uitgevoerd voor het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, diverse
Productschappen en branche-organisaties.
Voorbeelden van uitgevoerde projecten zijn in onderstaande kaders weergegeven. Mocht u
meer informatie willen hebben, dan kunt u contact opnemen met DLV Adviesgroep, kantoor
Naaldwijk, 0174-282828.
Binnenkort wordt een praktisch toepasbare cursus op het gebied van tracking & tracing
gegeven door DLV Adviesgroep. Deze cursus vindt plaats op 25 april 2002. De cursus is
bestemd voor kwaliteits- en QA-managers, alsmede ook voor productiemanagers uit de
levensmiddelenindustrie. Voor meer informatie kunt u terecht bij Geert Buijsman
(06-26552634) of Christine Rommens (06-51073557).
Tracking & Tracing Tabaksindustrie
Voor één van de grootste fabrikanten van sigaretten in de wereld stelt DLV Adviesgroep het
traceability-systeem op. Het systeem wordt ingezet om de belangrijkste risico's ten aanzien van
productveiligheid en kwaliteit op de juiste plaatsen in het proces te beheersen, te meten en te
registreren. Het traceability-systeem wordt ontwikkeld op basis van een op te stellen
ambitieniveau en een uitgebreide risicoanalyse. Met behulp van het systeem wordt het mogelijk
gericht kwaliteitsproblemen op te sporen en te voorkomen.

Tracking & Tracing en
rundvleesetikettering
Vleesgroothandel
Voor een vleesgroothandel is het Tracking &
Tracing vraagstuk opgelost in het kader van de
rundvleesetikettering. Het bedrijf voldoet middels
de nieuwe werkwijze aan de nieuwe
rundvleesetiketteringseisen. De werkwijze is
beschreven in een handboek ten behoeve van de
aantoonbaarheid van de werkwijzen aan
controlerende instanties

Tracking & Tracing Diervoeder
In opdracht van het Productschap Diervoeder is een
Tracking & Tracing model diervoeder opgesteld. In
dit model zijn de minimum en maximum
voorwaarden van Tracking & Tracing van
diervoeder bepaald. Vervolgens is een
inventarisatie uitgevoerd naar Tracking & Tracing
systemen in de diervoedersector. Ten slotte zijn
voorbeeld Tracking & Tracing systemen
opgeleverd.

Traceerbaarheid en
handhaafbaarheid GGO's
(genetisch gemodificeerde
organismen)
In opdracht van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en
het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport is een project
uitgevoerd met als doelstelling: "Het
formuleren van voorwaarden waaronder
een transparant en controleerbaar
traceerbaarheidssysteem voor ggovoedingsmiddelen en -ingrediënten kan
worden opgezet, opdat de uitgebreide
etiketteringsvoorschriften voor deze
producten afdoende kunnen worden
gecontroleerd en gehandhaafd." Hiertoe
is onder andere een inventarisatie
gemaakt van traceerbaarheidssystemen
voor ggo's, dedicated ggo-vrij en IPgrondstoffen in de Nederlandse
levensmiddelenindustrie.

Safmarine Netherlands B.V. is sinds maart 2000 de nieuwe naam en als zodanig opvolger van
Aseco B.V. Dit is een afkorting van Agencies Services Containers. Aseco B.V. werd op 1
maart 1972 in Rotterdam opgericht. Haar basiswerkzaamheden bestonden uit de
vertegenwoordiging van lijnvaartdiensten en de behandeling van conventionele- en
containerladingen van en naar Nederlandse havens. Sedert 1975 heeft Aseco B.V. eveneens
een eigen vertegenwoordiging in Amsterdam.
Safmarine Netherlands B.V. maakt deel uit van het Europese agentennetwerk van de
Safmarine Groep. Sinds 2 jaar behoort de Safmarine Groep tot het Deense wereldconcern AP
M0ller dat wereldwijd 60.000 medewerkers telt en meer dan 300 vestigingen in meer dan 80
landen bezit.
Safmarine Netherlands B.V. treedt op als tussenpersoon tussen opdrachtgevers en cliënten die
verscheping van goederen overzee wensen of aflevering van goederen komend van overzee.
Safmarine Continer Lines biedt de cliënt de volgende vaarroutes:
- UK / Noord-Europa - Kanarische Eilanden - Zuid-Afrika
- Amerika - Zuid-Afrika - Australië
- Europa - Oost kust Zuid-Amerika
- Europa - West-Africa / Zuid-Afrika - West-Afrika
- Europa - Canada
- Europa - Oost-Afrika
Zuid- en Oost-Afrika - Indische Oceaan - Arabische Golf - Sub continenten
- Europa - Pakistan - India - Midden Oosten - Arabische Golf - Rode Zee - Mediterrane CIS
- Zuid-Afrika - Zuidoost Azië - China - Japan - Korea
- Zuid-Afrika - Australië - Nieuw Zeeland
- Midden Oosten - Zuid-Afrika - Zuid-Amerika - Indische Oceaan Eilanden
- Mediterrane - Zuid-Afrika
- Transport van en naar vele binnenlandse container depots

Safmarine Netherlands B.V.
Oever 1
3161 GRRhoon
telefoonnummer
+31 (0)10-5032200
faxnummer
+31 (0)10-5015745
Algemeen e-mailadres: info@nl.safmarine.com
Webadres: www.safmarine.com

Vertis verbetert bedrijfsprocessen
met ICT. Onze filosofie is dat de
klant functionaliteit van een sys
teem moet krijgen en dat de reali
satie daarvan volledig onze ver
antwoordelijkheid is. Volledigheid

houdt in dat we alles kunnen leve
ren wat nodig is om die functionali
teit te realiseren: analyse, bouw,
onderhoud en beheer van softwa
re, evenals de benodigde hardwa
re. Bovendien garanderen we de

functionaliteit van uw systemen,
ook onder veranderende (markt)
omstandigheden.
Vertis werkt met Service Level
Agreements en fixed price / fixed
date afspraken.

Scanapplicatie voor runderslachterij Weyl Beef Products

"racking & tracing
Runderslachterij Weyl koos in 1999 voor

Flexibiliteit met barcodes

het ERP-pakket Oracle Process Manufactu
ring (OPM), omdat dit zich richt op de pro

Een andere belangrijke reden voor de inte

cesindustrie. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting

gratie van de scanners met OPM komt

in de mogelijkheid om zowel met stuks als

voort uit de aard van het productieproces

met gewichten te werken. Deze mogelijk

van Weyl. Als een klant een bestelling doet,

heid was voor Weyl een van de redenen om

heeft die altijd een voorlopige status voor

voor OPM te kiezen. Een standaardpakket

wat betreft de details. Een klant bestelt bij

als OPM kan niet aan iedere specifieke

voorbeeld een aantal levers en gaat daarbij

wens uit de praktijk voldoen omdat het in

uit van een gemiddeld gewicht voor die le

heel veel verschillende situaties moet kun

vers. Weyl kan van tevoren echter niet

nen functioneren. Vertis bouwde daarom

exact vertellen hoeveel kilo lever de klant

voor Weyl een scanapplicatie voor commu

precies gaat krijgen omdat het gewicht van

nicatie tussen de werkvloer en OPM. Ook

de lever per rund verschilt. Een orderpicker

bouwde Vertis een exportrestitutiemodule

die de zending levers voor de klant klaar

en een module waardoor transportdocu

maakt, haalt het bestelde aantal levers uit
het koelhuis. De vacuümverpakte levers zijn

menten snel beschikbaar zijn.

allemaal voorzien van een barcode met on
der meer het gewicht. Door de barcode te
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scannen geeft de orderpicker automatisch
het gewicht van de lever door aan OPM.

Een van de belangrijkste redenen waarom

OPM past nu de bestelling van de klant

Weyl de gegevens uit de scanapplicatie wil

aan - die immers een voorlopige status

de integreren met OPM heeft te maken met

had - en vervangt de hoeveelheid kilo's die

de traceerbaarheid. Tracking en tracing

de klant had besteld door de daadwerkelijk

speelden altijd al

geleverde hoeveelheid. Deze onmisbare

een belangrijke rol

flexibiliteit is mogelijk door de integratie van

binnen het bedrijf.

OPM met de scanapplicatie.

Weyl moet altijd elk
stuk vlees dat ze
hebben verkocht

Activity Based Costing

kunnen terugleiden

4

tot het rund waar het

Een andere taak die OPM gaat krijgen, is

uit komt. De BSE-

het inzichtelijk maken van het rendement

crisis en nieuwe re

van een productiebatch. Een geslacht rund

gelgeving heeft deze

wordt opgedeeld in een vijftal onderdelen

noodzaak nog eens

(twee voorvoeten, twee achtervoeten en het

zeer nadrukkelijk on

vijfde kwartier) die als input dienen voor het

derstreept.

productieproces. Deze delen zijn reeds ge-
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wogen en voorzien van een label met bar
code, zodat OPM ze met de scanapplica
tie kan volgen tijdens het gehele proces.
Als ze het productieproces ingaan worden
ze gescand en aan het eind van het pro
ductieproces wordt de output ook weer ge
wogen, voorzien van een barcode en ge
scand. De hoeveelheid input en output zijn
nu geregistreerd in OPM. Uiteraard is be
kend welke grondstoffen zijn gebruikt en
wat die hebben gekost. Door de inzet van
tijdregistratie geldt dat ook voor de ar
beidsuren. De overheadkosten worden
eveneens ingevoerd in OPM. Op deze wij
ze ontstaat een goed beeld van de ge
maakte kosten voor een eindproduct. Om
dat tot op doosniveau bekend is wat een
eindproduct heeft opgebracht krijgt Weyl
bovendien een helder beeld van de ge
maakte winst. De meest logische volgende
stap was dan ook om het systeem ook in
te gaan zetten bij het berekenen van de
prijzen voor de klanten. Weyl heeft deze
stap inmiddels gezet.
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Tracking & Tracing for Agro-products

Floor Verdenius

Introduction
Modern food systems are subject to conflicting trends:
•
Cost reduction for food production due to global competition drives
further rationalization and globalization of crop production and
processing.
•
Quality improvement, including a better keeping quality and
consumption quality, higher food safety, year-round availability and lower
environmental burden.
•
Risk management strategies: HACCP, GAP/GMP, food safety norms
These trends motivate product- and process developments in the agroindustry.
Actively monitoring product flows (tracking and enabling reconstruction of
product history in case of incidents (tracing are important instruments to
comply with these requirements. Tracking enables optimization of logistics
and theft prevention. Improved logistics minimizes stock size, and enables
adequate re-planning, reducing product losses. Tracing facilitates dedicated
crisis management and risk minimization. An adequate tracking and tracing
infrastructure potentially contains added value for agro-products.

Tracking & Tracing for Agro-products
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Figure 1 Tracking and tracing relates to all processes in the agro-chain
Agro-products utilize complex production- and logistic networks. Chain
partners each provide their highly specialized contribution to the value chain
(transport, packaging, warehousing, phyto-sanitary treatment, etc). Effective
tracking and tracing systems cover the total network of actors (Figure 1).
Tracking and tracing offers a layered solution (Figure 2). At the lowest level,

identification of product units is the major concern. Providing products and
packaging with tags, and reading tags at required speed and frequency are
important issues. One level up, localization is important. Logging logistic
transactions (where is the product at a certain instance and who possesses it)
are major questions. The main functions at this level are tracing and tracking.
At the highest level of business functions logging process conditions on top
of lower level registration needs is of main importance. This level facilitates
functions, such as theft prevention, identity preservation, quality control and
product recall, reflecting the strategic business goals.

Figure 2 Tracking and tracing can be seen as a layered solution.
substantial quality development in the logistic chain. Evolving trends, such as
minimally processed products and convenience foods, pose new challenges to
logistic networks. Based on a unique combination of skills, ATO's
interdisciplinary effort in tracking and tracing focuses on applying existing
solutions for agro-products, and developing dedicated new technologies.
Examples are:
Quality-oriented Tracking & Tracing (QTT) utilizes quality-related
information from the product chain to improve quality management. .
QTT requirements and developments in agro-, meat- and fisheries
industry have been described in an interdisciplinary survey. QTT projects
have been performed in fruit and meat sectors
Intelligent Packaging enables new tracking & tracing applications and
technologies, ranging from information content design for existing
tagging systems (e.g. EAN128), active tagging systems (e.g. RFID, chip
technology) to bio-sensors (sensors in packages monitor quality
development and handling conditions).
Bio-tagging exploits biological information (carriers) for product
identification, varying from passive fingerprinting of product batches to
visual tags. Successful tags are error proof and persistent against
(bio)deterioration. Requirements for bio-tags differ for fresh produce,
sliced vegetables, compote or raw materials for process industry.
Consumer perception on product information: what information do
they require, and how is it best communicated?

Interdisciplinary contributions
The agro-business imposes specific constraints onto existing tracking and
tracing solutions. The quality of agro-products varies due to the biological
nature of the product. Many agro-products are living products' that exhibit

ATO B.V. Agrotechnological Research Institute
P.O.Box 17
6700 AA Wageningen
The Netherlands
Tel.:
+31.317.475029
Fax:
+31.317.475347
E+nail:
info@ato.wag-ur.nl
Internet:
www.ato.wageningen-ur.nl

WAG ENINGE

ATD

Workshop "Tracking & Tracing; Productveiligheid, Productkwaliteit, en
Traceerbaarheid in de Agrosector
?1 maart ?002
—

Overzicht Deelnemers Workshop

Naam

Bedrijf

Sandra Ciere

Ministerie van Landbouw

R. Bok

EC-LNV

T. Greutink

EC-LNV

J. Schelig

HVY b.v.

I.M.J.G. Neessen

DLV Adviesgroep

I.P.P.G. van Rie

RIKILT

Claudia Oomen

Productschap MVO

Eric van der Zwet

TDS

Carel van Oosterzee

TDS

E.J. van Steenbergen

Dumeco Breeding

C. van Wagenberg

LEI

Bastiaan Engelhard

Schuttelaar & Partners

Wouter Zunneberg

Vertis bv

Detmer Wage

Vertis bv

Salo de Feijter

Vertis bv

Wim Thielen

Thielen Consult

Jan-Willem Donkers

Productschap Tuinbouw

Gerard van Leeuwen

Productschap Tuinbouw

R.J. Hesselink

Hescon b.v.

Ine van der Fels-Klerkx

RIVM

Joost Teeuw

Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Y. Velzeboer

Scienta Nova

E. Hendriks

S.G.S.

C. Lokhorst

IMAG

Ralph Tittie

Codid Solutions B.V.

Marc van Dongen

Codid Solutions B.V.

Annet Velthuis

Agrarische Bedrijfseconomie

G.A.L. Meijer

ID TNO Diervoeding

Arno van der Maden

N&S Quality Consultants B.V.

A. Waterink

Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten

Willem de Rooij

ZESPRI Service Centre

Edwin Coomans

Wageningen Universiteit

Lia Blinde

Schouw Informatisering BV

Wilbert Bogers

Schouw Informatisering BV

Marius Lievense

Schouw Informatisering BV

Henry Uitslag

Productschap Tuinbouw

Aalt van den Brink

Hage International B.V.

Patrick Snelders

Innocom

M. Cordenier

Cokon/AKK

M.A. Smits

ID-Lelystad

Rudolf Renfurm

RFID-net B.V.

Bob Veldman

RFID-net B.V.

R. Visman

Senter-EG Liaison

Frederic de Schutter

Innocom

Jon Allen

Syngenta

Marga Klinkhamer

Texas Instruments Holland B.V.

Dolf Smits

IMAG

L.B. van Put

Pink Roccade Food-Voedselveiligheidsprogramma

Anja Koopman

AgriHolland

Ronald Hiel

Productschap MVO

Frans Pladdet

VTN/Greenery

Workshop "Tracking & Tracing; Productveiligheid, Productkwaliteit, en
Traceerbaarheid in de Agrosector
21 maart 2002

Notities

ATO

A T O

ATO

ATD

