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Voedselveiligheid & Kwaliteit
Thema: Trends in de toekomst

In 2008 lanceerden Britse retailers ver-
enigd in het British Retail Consortium 
(BRC) de vijfde versie van hun gelijkna-
mige voedselveiligheidschema. Zij intro-
duceerden daarin het onaangekondigd 
auditten. Voedingsmiddelenproducenten 
die daaraan deelnemen, worden geacht 
hun voedselveiligheidsysteem beter op 
orde te hebben en vooral beter na te 
leven. De BRC ‘beloont’ dit met een ster 
op het certificaat.

Nauwelijks belangstelling
De voedingsmiddelenindustrie heeft 
tot nu toe geen belangstelling voor het 
onaangekondigd auditten. Op de BRC-site 
stond deze zomer de teller op 32. “Inmid-
dels zijn dat er wereldwijd ongeveer 70, 
wat omgerekend nog geen half procent 
is van het totaal aantal BRC-certificaten”, 
aldus Cor Groenveld, global product 
manager Food Services bij Lloyd’s Register 
Quality Assurance (LRQA).
Ook in Nederland ondervinden de CI’s 
nauwelijks enthousiasme. Jan Weide, 
certification manager bij SGS Nederland, 
laat weten dat zij hiervoor nog geen 
enkele klant hebben. “Wij stimuleren 
dit ook niet actief omdat het uitvoeren 
van onaangekondigde audits voor onze 
klanten nog geen aanwijsbare voordelen 
biedt.” Ook IsaCert bespeurt nauwelijks 
interesse bij haar klanten. “Wij hebben 
een klant in de notenbranche die wij 
dit jaar voor het eerst onaangekondigd 
zullen auditten”, aldus directeur Jacob 
Schilstra. En Groenveld: “LRQA heeft tot 
nu toe twee klanten die dit doen. Een 
daarvan is gestopt omdat een onaan-
gekondigde audit het normale proces 
verstoort, de manager altijd bij de audit 
aanwezig wil zijn en ze het kostenvoor-
deel van gecombineerde audits missen.” 
Na ruggespraak met het tweede bedrijf, 
laat Groenveld weten dat dit visverwerker 
Profish in Twello is.

Onderscheiden
“Drie jaar geleden vertelde de auditor 
van LRQA ons dat de BRC begon met 
onaangekondigd auditten”, vertelt Peter 
van Kesteren, salesmanager bij Profish. 
“Onze directeur Frank Schreur heeft 
toen direct gezegd dat we dit als bedrijf 

moeten oppakken. We hebben niets te 
verbergen en willen ons daarmee onder-
scheiden in de markt. Bovendien willen 
we hiermee onze organisatie het hele jaar 
door scherp houden.”
Echt zorgen maakten Van Kesteren en 
kwaliteitsmanager Alexander Briët zich 
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op voorhand niet. “We hadden toen al 
IFS higher level, Dutch HACCP en BRC 
higher level.”

Bedrijfsvoering
Op de vraag naar de grootste verande-
ringen die zijn doorgevoerd, noemt de 
kwaliteitsmanager het opleidingsniveau 
van het personeel. “Je moet de gehele 
organisatie continu scherp houden; 
altijd doen wat je kwaliteitssysteem voor-
schrijft, altijd op dezelfde manier werken. 
Om dat te bereiken moet je personeel 
zich bewust zijn van het belang daarvan, 
vandaar dat wij hun opleidingsniveau 
met behulp van diverse cursussen heb-
ben verbeterd. Bij vacatures vragen wij 
vaker dan voorheen naar mbo-niveau, 
zeker waar het gaat om functies waarbij 
ze te maken krijgen met CCP’s. Op die 
plaatsen zetten we ook altijd vast perso-
neel in; we hebben het aantal uitzend-

krachten verminderd en zijn bezig het 
informatieboekje dat iedereen bij aan-
komst krijgt, verder uit te diepen.” 

Betere kwaliteit
Briët is ervan overtuigd dat de productkwa-
liteit is verbeterd. “Die was al hoog, maar 
het niveau is vooral constanter geworden. 
Je merkt bijvoorbeeld dat onze medewer-
kers de handelsproducten bij aankomst 
veel scherper controleren. Door de ster-
kere bewustwording merk je nu ook dat 
medewerkers meer dan voorheen meeden-
ken bij het verbeteren van processen.”
Een nadeel van de onaangekondigde 
audits is dat het managementteam niet 
altijd aanwezig is en documenten niet 
altijd direct beschikbaar zijn. Tot grote 
problemen heeft dit bij Profish nog niet 
geleid. “De telefoniste belde me een paar 
weken terug op met de mededeling: ‘ik 
heb hier de man van de BRC’. Verbind 
maar door, zei ik, maar toen vertelde ze 
dat deze voor haar neus stond. Je moet dan 
– bij wijze van spreken – alles uit je handen 
laten vallen, maar dat is dan niet anders.”
Maar stel dat hij net leveranciers in Azië 
aan het auditten is. Wat dan? “Daar moet 
je je organisatie op inrichten. Zo loopt 
er met de reguliere IFS en HACCP-audits 
altijd iemand van het lab mee. Zij weet dus 
hoe audits in zijn werk gaan en waar alle 
informatie te vinden is; en natuurlijk kan 
ik via de telefoon haar daarbij ondersteu-
nen.”
Door het onverwachts auditten kan LRQA 
niet langer de BRC-audit combineren met 
die voor IFS en HACCP. Dat kost het bedrijf 
een auditdag extra.

Hogere prijs
Staan tegenover de hogere productie-
kosten en andere ongemakken nu ook 
hogere opbrengsten? “Nee!”, antwoordt 
salesmanager Van Kesteren. “Ook bij gro-
tere offertetrajecten merk je geen effect.” 
André van Velzen, inkoopmanager verse vis 
bij Superunie, bevestigt dat. “Wij accep-
teren BRC A en B. Leveranciers met BRC 
C bestempelen we als risicovol, vandaar 
dat we daaraan aanvullende eisen stel-
len. Als je bedrijven vergelijkt, kijk je wel 
naar het niveau van het BRC-certificaat, 
maar BRC-A (het hoogste niveau, red.) 
vinden wij meer dan voldoende.” Gecon-
fronteerd met de hogere opleidings- en 
personeelskosten, laat hij weten deze als 
“normale bedrijfskosten” voor het bedrijf 
te beschouwen.
Maar Profish blijkt een nog hogere prijs te 
betalen. Bij de eerste onverwachte audit 

is de visverwerker gedaald van A- naar B*-
niveau. “Het was een opeenstapeling van 
een aantal kleine onvolkomenheden, als 
stof op een afvoerleiding, gaatjes in het 
plafond, een haarnetje in een personeels-
kast. Allemaal van die kleine dingen die 
je bij een geplande audit van te voren nog 
even naloopt en verhelpt. Gevolg was ech-
ter wel dat we hiervoor een major (belang-
rijke afwijking, red.) kregen en daarmee 
van A- naar B*-niveau zijn gegaan. Maar 

ook daar leren we weer van. Tijdens de 
hygiënerondes, die doe ik samen met het 
hoofd productie iedere vier tot zes weken 
– de medewerkers weten nooit precies 
wanneer – controleer ik nadrukkelijker dan 
voorheen of zaken zijn verholpen dan wel 
of ze al zijn ingepland om te worden ver-
holpen. Volgend jaar verwachten we weer 
het BRC A*-certificaat te hebben.”

Gestraft
Al met al lijkt het er op dat een bedrijf 
gestraft wordt voor zijn moed om voortaan 
onaangekondigd te worden geaudit. En 
dat terwijl vriend en vijand het er over eens 
is dat onaangekondigde audits een reëler 
beeld geven van de werkelijke bedrijfssitu-
atie en bijdragen om de voedselveiligheid 
op een hoger plan te brengen. “Voor ons 
is dit niet echt een punt, omdat wij louter 
voor onszelf hiermee zijn begonnen”, licht 
Briët toe. “Ik ben ervan overtuigd dat we 
de volgende keer weer op A-niveau zitten.” 
Afnemers zijn altijd een belangrijke 
drijvende kracht, maar in dit geval ziet 
Superunie hier geen rol voor zichzelf weg-
gelegd. “Binnen het CBL hebben we hier 
nooit over gesproken”, aldus Paul van 
Hooren, Kwaliteitsmanager bij Superunie. 
“Het is aan de individuele leden om dit 
wel of niet te vragen.” In feite zou het 
onaangekondigde auditten volgens de 
kwaliteitsmanager bij de BRC zelf moe-
ten worden neergelegd. “Zij zouden het 
onaangekondigd auditten als basiseis kun-
nen opnemen voor het A-niveau. Daarmee 
beloon je bedrijven, terwijl ze nu in feite 
worden bestraft. Een dergelijke opzet zou 
ik volledig ondersteunen.”
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Hans Damman

‘De productkwaliteit is 
constanter geworden’
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Kwaliteitsmanager Alexander Briët 
(links) van Profish: “We willen 
onszelf het gehele jaar door scherp 
houden.” 
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