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Voedselveiligheid & Kwaliteit
Thema: Risico’s & hygiëne

Bijna 100 deelnemers, een beter bewijs 
dat het onderwerp kwaliteitsmanage
ment goed was gekozen kon het bestuur 
van Stichting PAVO zich niet wensen. Die 
belangstelling bewees ook dat PAVO al 
lang niet meer uitsluitend wordt gezien 
als deskundig op het gebied van proces
automatisering, maar ook op terreinen 
als ‘Innovatie – Productontwikkeling’ 
en in dit geval ook ‘Continu verbeteren 
– Kwaliteit’. Al met al een geslaagde bij
eenkomst die door de deelnemers met 
een mooi ‘rapportcijfer’ van een 7,5 werd 
beoordeeld.

Onaangekondigd
Diverse sprekers gingen nader in op het 
auditten van het kwaliteitsmanagement
systeem. Als hun verwachtingen uitko
men, zullen deze audits steeds vaker 
onaangekondigd plaatsvinden. Jacob 

Schilstra, directeur Isacert Nederland, 
verwoordde het treffend. “De grootste 
veranderingen zullen niet de inhoud van 
de standaarden betreffen, het niveau 
daar ligt al erg hoog, maar men zal meer 
garanties over de betrouwbaarheid van 
de auditresultaten willen.”
Hij bespeurde daarbij drie invalshoeken: 
een grotere diepgang van de audits, 
aanpassingen in het auditprotocol en 
de schemaeigenaar zal meer toezicht 
houden op de juiste uitvoering van het 

inspectieprotocol door de certificatie
instellingen (CI’s), zowel richting toe
zichthouder Raad voor Accreditatie, als 
richting de certificatieinstelling en ook 
richting de individuele voedingsmidde
lenbedrijven.
Schilstra verwees daarbij naar de 
financiële sector waar de accountants 
onder vuur liggen. CI’s bevinden zich 
in dezelfde positie of dreigen daar in te 
geraken als zij hun controlerende taken 
niet serieuzer nemen. “De nadruk zal 
meer komen te liggen op auditorkwalifi
catie, denk aan diepgang van zijn kennis, 
maar ook zal deze de grens tussen wat 
wel en niet acceptabel is strenger moeten 
bewaken. Daarnaast zal de scope van 
het certificaat belangrijker worden, lees: 
beter omschreven en beter aansluiten bij 
hetgeen de auditor heeft gezien. Schilstra 
besloot dan ook met een oproep aan alle 
betrokkenen: “Show responsibility”. 

nVWA
Ook Hans Beuger, programmamanager 
Levensmiddelen bij de nVWA, benadruk
te in zijn presentatie over zelfcontrole
systemen dat het ophouden van de scho
ne schijn verleden tijd moet zijn. Ver
trouwen, daar draait het in het moderne 
toezicht om. Vertrouwen in de goede 
bedoelingen van bedrijven. En ja, daar 
horen wat Beuger betreft ook onaange
kondigde audits van inspectiediensten 
en certificatieinstellingen bij. Auditrap
porten geven dan een reëel beeld van de 
werkelijke situatie op de werkvloer en 
bij het management in plaats van een 
mooier voorgeschoteld plaatje tijdens 
een aangekondigde controle.
Zelf zal de nVWA ook nog steeds audits 
en onaangekondigde inspecties blijven 

uitvoeren, maar deze zullen vooral wor
den ingezet ter verificatie van de werking 
van het zelfcontrolesysteem. Het meren
deel van de controles zal (noodgedwon
gen door de bezuinigingen) op papier 
plaatsvinden door bij voedingsmiddelen
bedrijven de inspectie en auditrappor
ten op te vragen. Aan de hand daarvan 
beslist de VWA om het bedrijf daadwer
kelijk in de praktijk te gaan controleren. 
Dat kan breed zijn, maar ook heel gericht 
voor een bepaald onderdeel, net wat het 
doel van de audit zal zijn (monitoring of 
controle/verificatie van de CI). De VWA 
wil bij levensmiddelenproducenten zelf 
minimaal éénmaal per jaar komen voor 
een verificatie.

Zelfcontrole
In een aantal zelfcontrolesystemen voor 
veelal ambachtelijke sectoren die werken 
met hygiënecodes, heeft de VWA haar 
vertrouwen uitgesproken en aangegeven 
dat zij deze bedrijven niet langer regulier 
controleert. Voor de industriële bedrijven 
heeft de VWA vooralsnog alleen vertrou
wen in de Dutch HACCP, “maar”, aldus 
Beuger, “er zal binnenkort een pilot star
ten waarin we zullen nagaan of we alle 
door het GFSI erkende schema’s kunnen 
accepteren. Knelpunt is nog wel dat het 
overleg met de buitenlandse eigenaren 
van dergelijke schema’s moeilijk zal zijn, 
gezien de afstand en doordat Nederland 
slechts een van de vele landen is waarin 
hun schema’s worden gebruikt.” 

Houwers Holtackers
Een van de zelfcontrolesystemen die de 
nVWA heeft erkend is dat van inspectie
bedrijf Houwers Holtackers. De deelne
mende ambachtelijke bedrijven gaan 
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vandaag auditten’

‘De nadruk zal meer liggen op 
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ermee akkoord dat zij onaangekondigd 
worden geaudit (zie het artikel op pag. 
21). De BRC heeft inmiddels ook die 
mogelijkheid geschapen, en deze certifi
caten voorzien van een ster. Maar tot nu 
toe gaat het om slechts enkele tientallen 
bedrijven, oftewel (veel) minder dan een 
procent van het totale aantal BRCcer
tificaten. Ook in Nederland is daar nog 
nauwelijks interesse voor. Navraag bij 
certificatieinstellingen als Lloyds, Isacert 
en SGS leert dat deze geen of slechts één 
klant hebben met een ster op het BRC
certificaat.

Interne audits
Interne audits vinden veelal nooit 
onverwacht plaats, maar worden vrijwel 
altijd ingeroosterd. Bij rijstverwerkend 
bedrijf Boost Nutrition in het Belgische 
Merksem worden deze jaarlijks per afde
ling ingepland en worden deze met het 
afdelingshoofd van te voren besproken. 
“Alleen de maandelijkse hygiëneaudits 
op de afdelingen vinden bij verrassing 
plaats”, aldus consultant Twan Haasen. 
Samen met Quality manager Tom Peeters 
van Boost Nutrition gaven zij de deelne
mers een mooi overzicht hoe audits in de 
eigen organisatie kunnen worden inge
bed, van planning tot verificatie van de 
doorgevoerde verbeteracties. Dat laatste 
gebeurt met behulp van een centrale lijst 

waarop alle non conformities uit de audit
rapporten worden geplaatst. Maandelijks 
worden de nog openstaande verbeterac
ties per afdelingshoofd geïnventariseerd 
en besproken. Tegelijkertijd wordt de 
lijst besproken in de driemaandelijkse 
management review.

Management review
Bart Sterkenburg, QAmanager bij Van 
Oordt the portion company, adviseerde 
zijn toehoorders toch vooral geen ‘one
manshow’ van de management review 
te maken. “Vaak wordt deze review 
voorbereid door de QAmanager, maar 
dat wil niet zeggen dat deze alle zaken 
naar zich toe moet trekken. Houd ver
antwoordelijkheden bij de afdelingen 
waar ze thuishoren, dus bij de hoofden 
inkoop, verkoop, productontwikkeling, 
enzovoorts. De input voor de MR dient 
multidisciplinair te zijn.”
Sterkenburg waarschuwde er verder voor 
dat de management review niet louter 
een kwaliteitsverhaal wordt. “Het gaat 
om de verbetering van de gehele organi
satie.” Met die laatste opmerking sneed 
Sterkenburg een punt aan waarmee veel 
QAmanagers met hun directies worste
len, zo leerden de wandelgangen.
In de foodsectie van het Nederlands Net
werk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) 
was dit onlangs nog onderwerp van dis

cussie. “We gaan binnenkort samen met 
VMT onder andere hierover QAmanagers 
enquêteren”, aldus NNKbestuurslid 
Cees Beek. 
Zelf gaf Sterkenburg ook nog enkele 
aardige tips: “Plan tijdig, bespreek de 
opzet en voeg documenten als bijlage bij 
de agenda toe. Niet alleen op het gebied 
van kwaliteit, maar ook marketingplan
nen, arboplannen, investeringsplan
nen, organisatie en overlegstructuur, 
enzovoorts.” Over zijn verwachtingen ten 
aanzien van QA was hij duidelijk: “De MR 
dient een praktische ‘helikopterview’ te 
geven over het functioneren van het kwa
liteitsmanagementsysteem en waar het 
verbeterpotentieel ligt.”
Jolanda Soons, corporate QAmanager 
die de dagelijkse praktijk bij Lamb 
Weston Meijer besprak, voegde daar nog 
enkele suggesties bij, waaronder: “Waak 
voor een overvloed aan procedures en 
laat intern zien dat je kwaliteitsmanage
mentsysteem frequent falen voorkomt. 
You better use it … or you lose it!”

Congresverslag
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Hans Damman

Houd verantwoordelijk-
heden bij de afdelingen 
waar ze thuis horen.

De PAVO/VMT bijeenkomst Kwaliteitsmanage-
ment is mede mogelijk gemaakt door:
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