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Standaard(en)
Behalve veel feitelijke informatie treft u in dit themanummer lekker 
veel opinies aan over de gang van zaken rond de voedselveiligheids-
tandaarden. Opinies van stuk voor stuk deskundigen die allemaal op 
een of andere manier bij het onderwerp betrokken zijn. Opinies ook 
die – zeker op het eerste gezicht – lijnrecht tegenover elkaar staan. 
Zo opent Cor Groenveld van Lloyd’s zijn overzichtsartikel met de kop 
‘Harmonisatie standaarden dichterbij dan ooit’, terwijl even verderop 
in dit themanummer consultant Fons Schmid opent met ‘Harmonisa-
tie standaarden nog ver weg’.
Ook na het eerste lustrum van het GFSI komen er nog steeds stan-
daarden bij. Daarover is vrijwel iedereen het eens. Streefde deze 
organisatie in eerste instantie naar een foodstandaard, al snel 
moest zij haar doelstelling bijstellen naar zo min mogelijk stan-
daarden die zo min mogelijk van elkaar verschillen, en daarmee 
acceptabel zijn voor retailers. De Nederlandse retailers onderschrij-
ven dit en houden zich daar voorbeeldig aan. Helaas veel buiten-
landse collega’s niet. Tesco, die in 2007 als een van de zeven grote 
retailers, het benchmark model van GFSI onderschreef, schijnt een 
scheve schaats te rijden, afgaande op de geluiden die ik hoor en die 
u voor een deel in dit nummer kunt lezen. Een opmerkelijke situa-
tie. Als de geluiden over extra eisen, eigen audits, nieuwe program-
ma’s en standaarden juist zijn, en ik heb geen enkele reden aan de 
auteurs in dit themanummer te twijfelen, geeft dit ook weer hoe 
hopeloos de situatie in het internationale retail-land momenteel is. 
Eigenbelang staat als nooit te voren bovenaan, het gemeenschap-
pelijke belang wordt hooghartig ter zijde geschoven, of zo u wilt 
arrogant uit het oog verloren. De vraag daarbij is dan natuurlijk wel 
hoe producenten zich op hun beurt opstellen richting hun toeleve-
ranciers, maar dat terzijde. 
Het zijn in ieder geval geen ontwikkelingen waardoor producenten 
en hun afnemers dichter bij elkaar komen te staan. In die zin is het 
natuurlijk niet vreemd dat grote internationale concerns de ISO 
22000 omarmen en daarnaast een sectorspecifieke aanvulling in 
de vorm van PAS 220 hebben geschreven. Naast hun hang naar 
uniformiteit zijn zij de ‘willekeur’ van retailers zat. In die zin dreigt 
de certificatiemarkt in een spagaat te komen. Aan de ene kant de 
onafhankelijken die onafhankelijke schema’s als ISO ontwikkelen 
en omarmen en lijnrecht daar tegenover de afhankelijken die zich 
conformeren aan een standaard die wordt beheerd door de retail.
Welke kant, als dat tenminste al gebeurt, de certificatie opgaat, 
wordt in dit nummer niet beslist. Veel zal afhangen van middelen, 
mogelijkheden en de eisen van 
de klant die nog steeds koning 
is. Natuurlijk kan het geen 
kwaad hierover eens met uw 
collega’s van gedachten te wis-
selen. Vandaar dat een van de 
sessies op het VMT Food Event, 
op 16 maart 2010 in Nieuwegein, 
opnieuw gaat over voedselveilig-
heidsstandaarden, met als doel 
opnieuw een klein stapje verder 
te komen naar harmonisatie van 
standaarden, die nog heel ver 
weg lijkt te zijn, maar tegelijker-
tijd dichterbij kan zijn dan ooit.
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Duyvis investeerde in een 
nieuwe sorteerder voor 
geblancheerde pinda’s. 
Om de techniek te vali-
deren, ontwikkelde het 
team een testkit met alle 
mogelijke vreemde voorwerpen die er tus-
sen pinda’s kunnen zitten. “Het loopt goed, 
we hebben pas één keer hoeven ingrijpen”, 
aldus een tevreden projectengineer.   

Interim-managers bieden 
een resultaatgerichte instel-
ling, ruime ervaring en een 
frisse blik. Maar in de food-

industrie worden ze nog maar beperkt inge-
zet. Oorzaak is vooral onbekendheid, bleek 
uit een gesprek met drie kleine zelfstandigen. 
Niet elke manager is geschikt om ad interim 
aan de slag te gaan. “Het is een wezenlijk 
andere klus dan een vaste baan.” 
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