
07

VMT Trends 2016

Nog slag te winnen in veiligheid
Bert Frowijn, Tebodin: ‘Duurzaamheid aan het begin van ontwerpproces meenemen’  

Advies- en ingenieursbureau Tebodin werkt niet alleen in de voedingsmiddelenindustrie. Daarom
ziet het dat er in de food op het gebied van veiligheid, zowel in de constructie als in het proces 
zelf, nog een slag te winnen is in vergelijking met de gas-, pharma- en chemiesector. “Niet alle 
bedrijven hebben dezelfde veiligheids standaarden. Vooral bij grotere projecten wordt het duidelijk 
dat de voedingsmiddelen industrie – producerende bedrijven én leveranciers – nog stappen moet 
maken in het veiligheidsbewustzijn”, vertelt directeur Projecten Bert Frowijn.

engineeringtools en de bijbehorende 
databases met  bijvoorbeeld maintenance 
en operatie een feit zijn, voorspelt Frowijn. 
“Het standaardiseren en kiezen voor één 
aanpak is lastig. Gelukkig hoe�  dit straks 
niet meer, aangezien ook het integraal 
samenwerken van de verschillende op -
lossingen steeds makkelijker wordt.” 

Tebodin benadrukt dat veilig werken een 
must is en ook veel e�  ciënter is. “We wer-
ken altijd, zowel bij kleine als grote projec-
ten, volgens een strikt projectplan. Hierbij 
horen de veiligheids studies in het ontwerp, 
die wettelijk verplicht zijn, en een V&G-uit-
voeringsplan. Dit zorgt ervoor dat we vanaf 
het begin goed nadenken hoe het project 
zowel in de constructie als in de operatie 
veilig in gebruik is.” 

Aan foodbedrijven kunnen ook 
bredere diensten worden aangeboden 
door het advies- en ingenieursbureau, 
omdat het onderdeel is van Bil� nger. Een 
voorbeeld hiervan is het energie-e�  ciëntie-
traject dat Bil� nger E�  ciency uitvoert bij 

FrieslandCampina. Tebodin stelt de ener-
giebesparende maat regelen vast, Bil� nger 
E�  ciency investeert en FrieslandCampina 
betaalt terug op basis van het gemaakte 
 rendement. “Dit is een trend die we vaker 
zullen zien”, vertelt Frowijn. 
“Doordat  Bil� nger de verantwoordelijkheid 
neemt  en de bijbehorende investering doet, 
kunnen klanten meer realiseren op het vlak 
van energiebesparing. De klant hee�  geen 
risico, maar zorgt wel voor energiereductie 

en Tebodin en Bil� nger E�  ciency leveren 
hun knowhow op basis van een ander 
terugverdienmodel.”

Door de snelle ontwikkeling van 
sen soren en instrumentatie ontstaan er 
veel nieuwe kansen om de fabriek van de 
toekomst te realiseren. “Dit is niet alleen 
 in teressant omdat er minder operators 
noodzakelijk zijn, maar ook omdat er veel 
meer data beschikbaar komt”, legt Frowijn 
uit. “In de huidige fabriek zitten tien keer 
meer sensoren dan vroeger. Met behulp  
van de meta-data wordt het mogelijk het 
proces nog verder te optimaliseren. Hier-
voor is het wel een vereiste dat we de be- 
schikbare data goed kunnen analyseren en 
aanwenden. Uiteenlopende kennis is nood-
zakelijk, zowel van data-analisten en opera-
tors als procestechnologen. Investeren in 
deze mensen is een noodzaak om voorop 
te blijven lopen.” 

Steeds vaker wordt duurzaamheid 
in het begin van projecten meegenomen. 
“Tebodin doet dit standaard waar het 
waarde toevoegt voor de klant, maar 
steeds vaker vraagt de klant er zelf om.” 
Een duurzame optie kan echter afvallen 
vanwege de hogere initiële investering, 
vertelt Frowijn. “Total cost of ownership 
moet goed worden geïntegreerd in de pro-
jectaanpak in de voedingsmiddelenwereld.” 

Iets verder in de toekomst zal de 
integratie van het 3D-design, de Smart- 

‘ Met behulp van meta-data kan 
het proces nog verder worden 
geoptimaliseerd’

Bert Frowijn
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