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Wetenschap

Kwaliteitszorg is een vast onderdeel in alle levensmiddelenproducerende bedrijven, maar hoe

effectief is die zorg? Marjolein van der Spiegel ontwikkelde in haar promotieonderzoek het instru-

ment IMAQE-Food waarmee de effectiviteit van kwaliteitszorg in de bakkerijsector wordt gemeten.

Doel is om hiermee kwaliteitssystemen en de productiekwaliteit te verbeteren.

Alle levensmiddelenproducenten willen
producten van goede kwaliteit leveren.
Om dat te kunnen garanderen, hanteren
ze verschillende kwaliteitssystemen.
Maar hoe weet je nu of je een geschikt
systeem hanteert? En of je dat op een
effectieve manier hebt geïmplemen-
teerd? Meet je de goede parameters? En

hoe is de borging van het kwaliteitssys-
teem geregeld? Met IMAQE-Food (spreek
uit: I make food) ontwikkelde Marjolein
van der Spiegel een betrouwbaar en vali-
de instrument voor de effectiviteitmeting
van kwaliteitszorg. Van der Spiegel, in
mei gepromoveerd bij de leerstoelgroep
Productontwerpen en kwaliteitskunde

aan de WUR, legt uit: “Doel van kwali-
teitszorg is om de productiekwaliteit te
garanderen. Ik heb een instrument ont-
wikkeld om het niveau van kwaliteitszorg
en de productiekwaliteit te meten. De
relatie tussen deze twee factoren is een
maat voor de effectiviteit van de kwali-
teitszorg. Daarbij houd ik ook rekening
met de complexiteit van de omgeving.
Met kennis over de
effectiviteit kunnen
bedrijven kwali-
teitssystemen
kiezen die pas-
sen bij hun spe-
cifieke eisen.”

Instrument
IMAQE-Food
bestaat uit een

vragenlijst over productiekwaliteit, kwali-
teitszorg en omgevingsfactoren en een
statistisch programma. Het invullen van
de vragenlijst is niet moeilijk. “Bij kleine
bedrijven kan de directie de vragen
beantwoorden, bij grote organisaties de
kwaliteitsmanager. Belangrijk is dat deze
mensen een ‘overall view’ hebben op het
bedrijf. Het kost niet meer dan een uur of
twee”, aldus Van der Spiegel. “Voor het
meten van de effectiviteit van de kwali-
teitszorg is het nodig de onderlinge rela-
tie tussen deze factoren te bepalen.
Daarvoor is een statistisch programma
nodig. Dat is helaas nog niet in een klant-
vriendelijke versie beschikbaar.”
Van der Spiegel besteedde veel aandacht
aan het ontwerp van het instrument
(tabel 1). “Het gaat om het bepalen van
de goede indicatoren. Van belang is dat
deze indicatoren relevant zijn, dat ze
begrijpelijk zijn voor de mensen in de
praktijk en dat ze ook beschikbaar zijn.
Sommige indicatoren worden simpelweg
niet gemeten. Zo wordt de productiekwa-
liteit niet alleen bepaald door het pro-
duct zelf maar ook door de beschikbaar-
heid en de kosten. Over beschikbaarheid
houden veel bedrijven geen gegevens bij,
hooguit over het aantal klachten hier-
over. Ook in de kwaliteitskosten hebben
veel kleine bedrijven geen inzicht. Vaak is
alleen het percentage afkeur bekend.”
Van der Spiegel heeft ook aanbevelingen
gedaan voor extra indicatoren die op dit
moment nog niet beschikbaar zijn in de
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Marjolein van der Spiegel: “Met
een effectiever kwaliteitssys-
teem kun je de productiekwali-
teit verbeteren.”
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bakkerijsector, maar die wel belangrijk
zijn voor meting van de productiekwali-
teit. Voorbeelden zijn faalkosten en
resultaten van audits en klanttevreden-
heidsonderzoeken.
IMAQE-Food is gevalideerd volgens twee
methoden. Van der Spiegel licht toe:
“Met een statistische methode is bepaald
dat daadwerkelijk die gegevens worden
gemeten die we ook willen weten. Prak-
tijkonderzoek bij bakkerijen heeft aange-
toond dat de inhoudelijke vragen rele-
vant zijn.”

Ervaring
Van der Spiegel heeft voor het testen van
IMAQE-Food interviews afgenomen bij 48
bakkerijen, van ambachtelijk tot indus-
trieel en in grootte variërend van 10 tot
500 werknemers. De verschillen zijn
groot. “Wat opvalt, is dat grote bakkerij-
en een hoger niveau van kwaliteitszorg

hebben dan kleine bakkerijen. De grote
bakkerijen houden zich meer bezig met
verbeteringen en een langetermijnvisie,
terwijl kleine bakkerijen hun activiteiten
op ervaring baseren. Ervaring compen-
seert een laag niveau van kwaliteitszorg”,
signaleert Van der Spiegel.
Verder bleek dat bakkerijen met meer
dan 150 werknemers, industriële bakke-
rijen en bakkerijen met BRC op een
hoger niveau bezig zijn met strategiebe-
heersing, productieplanning en beheer-
sing van productiehandelingen dan
andere bakkerijen.

Score
Hoe ga je om met de resultaten van
IMAQE-Food? “Als een score op een
bepaald aspect laag is, bijvoorbeeld op
productiebeheersing, dan is het zinvol
om dat aspect te verbeteren. Als nieuwe
maatregelen zijn geïmplementeerd, kun

je opnieuw de scores bepalen. Dan blijkt
of nog meer maatregelen noodzakelijk
zijn”, geeft Van der Spiegel aan.
Een onderzoek met IMAQE-Food kan ook
aan het licht brengen dat bedrijven te
veel aan kwaliteitszorg doen. “Het
gewenste kwaliteitssysteem hangt af van
het type bedrijf en de doelstellingen. Zo
scoort een bedrijf dat werkt volgens ISO-
normen hoger op het onderdeel ‘produc-
tieplanning’ dan een bedrijf dat alleen
HACCP-gecertificeerd is. Dat is logisch,
want HACCP gaat alleen over veiligheid.
Je kunt je echter afvragen of het voldoen
aan uitgebreide ISO-normen in alle
gevallen nodig is.”

Doel
Tot nu toe passen bedrijven kwaliteitssys-
temen vaak toe zonder te kijken of ze vol-
doen aan de normen van het systeem.
Bedrijven weten dan niet of het kwali-
teitssysteem hen daadwerkelijk helpt om
hun doel te bereiken. IMAQE-Food kan
daar verandering in brengen. Van der
Spiegel is enthousiast over de mogelijk-
heden: “Het instrument is gevalideerd
voor de bakkerijsector. Als de statistische
verwerking op een klantvriendelijker
manier wordt aangeboden, is het direct
geschikt voor toepassing in de praktijk in
deze sector. Een kwalitatief onderzoek in
de sector groente en fruit heeft aange-
toond dat daar slechts kleine aanpassin-
gen van IMAQE-Food nodig zijn. Ook
andere takken van de industrie hebben
aangegeven dat het onderwerp voor hen
belangrijk is.” Zij nodigt belangstellende
bedrijven, brancheverenigingen, pro-
ductschappen en consultancybureaus uit
om contact op te nemen.
Ondertussen werkt Van der Spiegel bij
de Leerstoelgroep Productontwerpen en
Kwaliteitskunde aan een vervolgstudie.
Zij onderzoekt hoe IMAQE-Food kan wor-
den aangepast voor andere toepassin-
gen en houdt zich daarnaast bezig met
besluitvormingsprocessen in de voe-
dingsmiddelenindustrie.

Onderzoek
Het promotieonderzoek is uitgevoerd in samen-
werking met het RIKILT.

 te meten

Annemarie Barbier-Schenk

Tabel 1   Gevalideerde indicatoren voor de bakkerijsector*
Element Gevalideerde indicatoren voor de bakkerijsector

Productiekwaliteit Productkwaliteit
Percentage afgekeurde producten
Resultaten van wettelijke beoordelingen
Resultaten van technische beoordelingen
Percentage klachten over productkwaliteit
Beschikbaarheid
Percentage klachten over beschikbaarheid

Kwaliteitszorg Strategiebeheersing
Zelfstandige inkoop van grondstoffen
Inkoopbeheersing
Productieplanning

Productiebeheersing Beheersing van orderontvangst
Distributieplanning
Beheersing van de uitvoering van productiehandelingen

Contextuele factoren Complexiteit van de organisatie
Complexiteit van het productieproces
Complexiteit van het productassortiment

* Op basis van deze indicatoren is de vragenlijst opgesteld.

Marjolein van der Spiegel: “Wanneer
sollicitanten zonder werkervaring sol-
liciteren, worden ze meestal afgewe-
zen omdat ze geen ervaring hebben.
Dit is vaak onterecht, omdat gekwali-
ficeerde mensen in nieuwe situaties
dingen over het algemeen sneller

oppakken met behulp van hun compe-
tenties dan ervaren mensen zonder
die competenties doen. Op deze
manier krijgen onervaren maar
gekwalificeerde sollicitanten nooit de
kans om ervaring op te doen.”

Stelling: Ervaring krijg je pas wanneer je het al nodig hebt.


