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Success Story 

Rousselot Gent 

Het bedrijf werd in 1891 opgericht door Edouard 

Rousselot en breidde uit in heel Frankrijk en het 

buitenland via gerichte overnames van lokale 

gelatinefabrieken.  

Het bleek een doeltreffende strategie. Tussen 

1977 en 2014 was de onderneming zelf het 

voorwerp van een reeks overnames door 

verschillende internationale bedrijven, wat haar 

internationale aanwezigheid in de VS, Argentinië, 

Spanje en China versterkte. 

In 2014 begon een nieuw hoofdstuk toen 

Rousselot werd overgenomen door Darling 

Ingredients, een bedrijf met hoofdzetel in de VS, 

dat een indrukwekkende staat van dienst heeft 

en wereldleider is op het gebied van duurzame, 

natuurlijke ingrediënten op basis van eetbare en 

oneetbare bio-voedingsstofresten.  

Darling Ingredients is het enige beursgenoteerde 

bedrijf in zijn sector (NYSE/DAR).™ 

 

 

 

 

 
“Factory of the Future”-prijs 

In 2017 werd Rousselot Gent uitgeroepen tot 

“Factory of the Future”. 

Van de 16 deelnemers was Rousselot de tweede 

fabriek uit de agro-voedingsindustrie die deze 

prijs ooit heeft gewonnen. 

De prijs beloont bedrijven die zich via innovatie 

hebben klaargestoomd voor de toekomst. Zulke 

bedrijven ondersteunen duurzame productie 

door het toepassen van technologische innovatie.  

Rousselot Gent heeft de productie de voorbije 5 

jaar opgevoerd en tegelijkertijd het 

energieverbruik met ruim 30% verminderd! 

 

De “Factory of the future”-prijs wordt toegekend 

op basis van 7 domeinen van innovatie.  

De volgende domeinen worden beoordeeld: 

- Lokaal partnership/networking 

- Graad van automatisering/digitalisering 

- Menselijke factoren,  expertise & 

polyvalenties  

- Ecologie, inspanningen op milieuvlak 

- Valorisatie van afvalstromen. 

 

Er werd een audit uitgevoerd door een selecte 

groep van CEO‟s en vertegenwoordigers van 

AGORIA. 

Rousselot kon in alle bovenvermelde domeinen 

uitstekende resultaten voorleggen en 

documenteren. 

 

Het is duidelijk dat er met name in het domein 

automatisering/digitalisering een belangrijke 

bijdrage is geweest van het Yokogawa-platform 

@ Rousselot. 

 

De impact van het winnen van deze prijs valt niet 

te onderschatten.   

Het gaat gepaard met heel wat persaandacht en 

er staan diverse “roadshows” op stapel waar 

Rousselot tal van bezoekers zal ontvangen hen 

zal tonen hoe ze te werk gaan.  

De prijswinnaars zullen hun ervaringen ook 

verder uitwisselen op geplande netwerk-

evenementen. 

Ook binnen de Darling Ingredients-groep wordt 

de prijs gewaardeerd en de vestiging in Gent 

wordt nu nóg meer aanzien als innovator-

vestiging. 
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Historiek 

Het digitale productieplatform Centum, dat in sterke 

mate heeft bijgedragen tot het winnen van de “Factory 

of the Future”-prijs, is geleidelijk geëvolueerd. 

 

Rousselot Gent zette in 1993 zijn eerste stappen op 

het gebied van automatisering met Yokogawa‟s µXL 

DCS-systeem dat geïnstalleerd werd.  

Geleidelijk aan werden meer en meer units in de 

fabriek geautomatiseerd en werd het DCS-platform 

uitgebreid. 

In de loop der jaren werd het DCS-platform 

gemoderniseerd van µXL tot CS1000 (in 1999) en 

CS3000 (in 2003). Vandaag is het ultramoderne 

Centum VP in gebruik.  

Geleidelijk aan nam ook het belang van het DCS-

systeem in de fabriek toe. Vandaag kan Rousselot 

zich niet meer voorstellen de fabriek zonder DCS te 

laten draaien. 

 

Master data management 

In 2010 zette Rousselot de volgende stap en 

installeerde Yokogawa‟s historian „ExaQuantum” om 

procesdata te beginnen verzamelen. 

Met het valoriseren van de verzamelde data werd dan 

begonnen in 2012. Het doel was om kwaliteit en 

opbrengst verder te verbeteren en variaties en 

energiekosten te verminderen door de 

productieparameters van de ideale gelatine-batch te 

bepalen. 

Gelatine maken is een combinatie van heel complexe 

processen die elk beïnvloed worden door een groot 

aantal parameters.  

Duidelijk inzicht krijgen is dus essentieel om 

kwaliteitsverschillen te verminderen. 

De oplossing werd gevonden in Yokogawa‟s 

“ExaQuantum” -platform dat data van ruim 20.000 tags 

verzamelt. 

Web-gebaseerde rapportages op maat werden 

gecreëerd zodat een duidelijk beeld van 

productieparameters kon worden verkregen.  

Dit verbetert sterk de analyse en het bewustzijn van 

procesvariaties en laat toe om sneller en adequater te 

reageren op afwijkingen.  

De uitdaging bestond erin om een reusachtige 

hoeveelheid verzamelde data te consolideren en 

specifiek inzicht te verschaffen aan operatoren, 

productiemanagers, onderhoudsmanagers en de 

fabrieksmanager. 

Naarmate de inzichten van Rousselot evolueerden, 

veranderden ook de rapportagevereisten en pas in 

2016 was het project echt voltooid. 

Vandaag zijn de master data-rapportages van 

essentieel belang voor Rousselot. 

 

Data Mining (toekomst). 

Vandaag verzamelt de ExaQuantum een groot aantal 

procesdata. 

In de toekomst zou de volgende stap kunnen zijn om 

de analyse van deze omvangrijke data (big data 

analysis) (data mining/trend mining) toe te passen op 

de verzamelde data en zodoende bepaalde 

gedragingen van het proces te voorspellen. 

De bedoeling is om een gefaseerde invoering van 

zulke “Big Data Analysis” te hebben. De eerste  

toepassing die in aanmerking komt, zou het 

analyseren van het droogproces zijn. 

Andere mogelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld het 

vermijden van “overshoot” in het “extractie”-

verhittingsproces, wat vrij complex blijkt te zijn. 

Yokogawa‟s “Proces Data Analytics (PDA)” laat toe 

om dergelijke Big Data analyses uit te voeren. 

 

Link met ERP 

Het Exaquantum-platform (Level 3) laat ook toe om de 

ERP (Level 4) te verbinden met het DCS 

productiecontrolesysteem (Level 2). 

In Rousselot Gent wordt zulke verbinding ook 

overwogen voor de toekomst, maar op korte termijn is 

dit geen prioriteit. 

 

Cybersecurity 

De invoering van Exaquantum als Level 3-platform 

brengt natuurlijk bijkomende overwegingen op het vlak 

van cybersecurity met zich mee. 

De reden hiervoor is dat in het verleden het DCS-

productiecontrolesysteem (Level 2) “geïsoleerd” was 

en nu “open” is geworden via de ExaQuantum-

oplossing van Level 3.  

ExaQuantum staat in wisselwerking met het DCS aan 

de ene kant en ook met het kantoordomein aan de 

andere kant. 

Rousselot en IT-personeel van de Darling Ingredients-

groep evalueren momenteel de bijzondere risico‟s en 

de beste strategie voor hun specifieke situatie. Bij 

deze evaluatie wordt de vestiging in Gent als 

pilootfabriek beschouwd. 

 

. 
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Yokogawa & Cybersecurity 

Yokogawa‟s traditionele aanpak bij het invoeren van 

Cybersecurity in industriële controlesystemen is om te 

werk te gaan op basis van de standaard IEC-62443.  

Yokogawa heeft voor haar IT-specialisten in dit 

domein het Global Industrial Cyber Security 

Professionals (GICSP)-certificaat verkregen van de 

Global Information Assurance Certification (GIAC)-

instantie. 

 

Meer automatisering 

De context van de hedendaagse globale markt vereist 

dat bedrijven als Rousselot veel flexibeler worden om 

tegemoet te komen aan steeds wijzigende eisen op 

het vlak van productspecificaties en volumes. 

Om in te spelen op deze wijzigende eisen en om de 

flexibiliteit te vergroten, beseft Rousselot dat dit bereikt 

kan worden door de graad van automatisering nog 

verder te verhogen. 

 

Innovatie in België 

Om verder in te spelen op wijzigende eisen is er op de 

site in Gent ook een nieuw gebouw voorzien om 

nieuwe R&D & Lab-faciliteiten in onder te brengen met 

het oog op de ontwikkeling van nieuwe pilootprojecten.  

Deze investeringen en de Factory of the Future-prijs in 

Gent illustreren hoe wereldspelers als Darling 

Ingredients hun productiefabrieken in België 

doorgaans zien als innovatieve broedplaatsen, ideaal 

om de nieuwste technologieën te ontdekken.  

Dit is een essentiële onderscheidende factor tussen 

België en andere landen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klantentevredenheid 

In het master data-project apprecieerde Rousselot 

vooral Yokogawa‟s flexibiliteit en vermogen om de 

optimale oplossing te co-innoveren.  

Ook het feit dat zowel het DCS van level 2 als het 

historisch platform van level 3 van dezelfde fabrikant is, 

het ook veel gemakkelijker. 

 

Om de Factory of the Future-prijs te winnen, heeft 

Rousselot de impact van het master data-project 

duidelijk gedocumenteerd; en dit heeft sterk 

bijgedragen tot het winnen van de prijs in het domein 

automatisering/digitalisering. 

 

Ook in het domein van lokale partnerships/networking 

heeft het langdurige partnership tussen Rousselot en 

Yokogawa bijgedragen tot het winnen van de prijs. 

Specifiek voor belangrijke bedrijfsmiddelen zoals het 

automatiseringsplatform van level 2 & 3 is het zelfs 

nog belangrijker dat Rousselot profiteert van dergelijke 

bestendige partnerships met leveranciers als 

Yokogawa.  

Ten slotte is voor Rousselot de duurzaamheid van een 

oplossing belangrijker dan de prijs. 
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