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Voedselveiligheid & Kwaliteit
Thema: Specificaties

Vergeer Holland produceert gesneden en geraspte kaasproducten. Specificaties zijn 
cruciaal bij de communicatie met hun klanten en toeleveranciers. Welke informatie 
hebben zij nodig en hoe leggen ze die vast in specificaties? Een ding is duidelijk: de 
gehele bedrijfskolom moet beter communiceren over de informatie die de klant 
uiteindelijk wil.

Vergeer Holland wil met behulp van bedrijfskolom klant beter informeren

Van spec tot  
kaasproduct

Het ERP-systeem voorziet de 
lijnoperators van alle specifica-
ties die nodig zijn om te vol-
doen aan de eindspecificaties. 
Het tweede scherm is het 
bedieningscherm van de ver-
pakkingsmachine.
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Langgerekte sloten doorsnijden het Zuid-Hollandse landschap. 
Af en toe onderbroken door een dam die naar een boerderij 
leidt. Zelfs voor een dorpje als Reeuwijk is tussen al dat nat vrij-
wel geen ruimte. Je verwacht er dan ook niet zo gauw een 
bedrijf als Vergeer Holland (zie gelijknamige kader) aan te tref-
fen.

Ik heb een afspraak met QA-manager Kevin Vos en een van zijn 
zeven medewerkers, Johan van de Westeringh. De laatste 
beheert de specificaties en leveranciersbeoordelingen. “Voor 
ons als kwaliteitsafdeling ligt het zwaartepunt op de introductie 
van nieuwe producten en aan het eind van het proces op het 
controleren van de Warenwettelijke eisen. In het traject daar-
tussen zien wij er vooral op toe dat de afspraken met de klant 
worden nagekomen”, schetst Vos. Hij beschrijft de achtereen-
volgende stappen (zie kader Workflow) die Van de Westeringh 
en anderen via de specificatiebeheermodule van het Navision 
ERP-systeem doorlopen. “Het gehele ontwikkeltraject, van 
klantidee tot het draaien van de eerste productieruns, duurt bij 
private labelproducten minimaal drie maanden. Dan moet alle 
informatie door de bedrijfskolom heen wel vlot worden uitge-
wisseld.”

Warenwettelijk etiket
Behalve voor het voldoen aan de eindspecificaties zorgt Van de 
Westeringh dat de informatie op het etiket klopt en voldoet aan 
de Warenwettelijke eisen. Daarvoor gebruikt hij de betreffende 
gegevens van de artikelkaarten en de interne specificatie. Die 

‘Specificatiebeheerders moeten al die 
systemen met allemaal verschillende 
eisen kennen’
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Omslagartikel

moet hij nog wel corrigeren voor veranderingen in de samen-
stelling die zich tijdens het rijpingsproces voordoen; “denk aan 
indrogen, stijgen van de zuurgraad, enzovoorts. Ook moet je 
bijvoorbeeld voor de raspartikelen de verhoudingen van de 
gebruikte kaassoorten, het toegevoegde aardappelzetmeel en 
dergelijke invoeren, waarna het systeem het ingrediëntendecla-
ratie-advies, de voedingswaarde, en dergelijke samenstelt. 
Daarnaast controleer ik of de specificaties van de gebruikte 
grondstoffen voldoen aan onze specificaties en of de beoogde 
leverancier wel voldoet aan onze kwaliteitseisen. Heeft deze bij-
voorbeeld wel het juiste certificaat? Sommige klanten willen 
alleen kaas van Nederlandse fabrikanten.”

Enquiries invullen 
Met name klanten uit Frankrijk en Engeland vragen Vergeer 
steeds vaker om hun eigen specificatiesysteem of Excel met de 
specificaties van hun eindproducten te vullen (enquiries). “Ik 
moet al die binnen- en buitenlandse systemen met elk hun 
eigen format en eisen kennen; een hele kluif”, aldus Van de 
Westeringh. FoodScore, waarmee alle grote Nederlandse retai-
lers inmiddels werken, vindt hij op zich een verbetering, maar 
het voordeel wordt voor een deel teniet gedaan doordat iedere 
retailer het systeem naar eigen inzicht kan inrichten en specifie-
ke informatie vraagt. “De een wil hooguit weten: wat zijn de 
ingrediënten; wat is de voedingswaarde; hoe oud is de kaas en 
hoe smaakt die? De ander begint vragen te stellen als: welk ver-
pakkingsmateriaal gebruiken we; van welke leverancier betrek-
ken we dat; bewijs maar dat deze food grade is …”

Vraag snappen
Dat systeemdenken spreekt Vos aan. “Tegelijkertijd moeten 
onze klanten beseffen dat wij die informatie vaak weer bij onze 
leveranciers moeten opvragen. Het is dus erg belangrijk dat alle 
tussenschakels de zin er van inzien waarom onze klanten aan-
vullende informatie van hen vragen, anders moeten wij soms 
erg lang op de antwoorden wachten. Dat is niet altijd onwil of 
gebrek aan medewerking. Veel ondernemers hebben eenvoudig 
niet de mensen om al die informatie snel te achterhalen. Dat 
geldt voor lokale producenten van boerenkaas, maar soms ook 
voor grote kaasproducenten.”

Due diligence
Volgens Vos willen retailers die uitgebreide gegevens zodat zij 
daarmee kunnen aantonen dat voordat het product op de markt 
komt, zij er alles aan hebben gedaan om dit product op orde te 
hebben. Van de Westeringh: “Dat geldt voor de Britten, maar 
net zo goed voor Fransen, Duitsers, Italianen en ook steeds 

vaker voor Nederlanders, zij het niet op zo’n stringente manier; 
dat een order alleen door kan gaan als alle veldjes in de specifi-
caties zijn ingevuld en beide kwaliteitsdiensten hun akkoord 
eraan hebben gegeven.” 
Vergeer Holland heeft zich als een van de eerste bedrijven in de 
kaasbranche aangemeld als deelnemer aan SpecsPlaza. “Wij 
gaan de specificaties van onze producten die wij via de groot-
handel aan de bakkerijsector leveren in deze database zetten”, 
licht Vos toe. “Ook willen wij via RiskPlaza, een aan SpecsPlaza 
gelieerde database met daarin alle gevaren van de grondstof-
fen, audit+ gecertificeerd worden. Daarmee geven wij waarbor-
gen af richting onze afnemers. Zij hoeven dan niet langer aller-
lei vragen te stellen of analysegegevens te eisen.”

COKZ
De kennismaking van Vergeer Holland met SpecsPlaza en 
RiskPlaza zal nauwlettend worden gevolgd door Gemzu. Deze 
branchevereniging wil nagaan of alle leden op een dergelijke 
manier kunnen gaan werken. Vos: “Je kunt denken aan vragen 
als: in hoeverre kan het COKZ, die namens de VWA de veiligheid 
van de zuivelproducten bewaakt, ons helpen bij het behalen van 
audit+. Welke informatie kunnen we daarbij met elkaar delen en 
gaan certificatie-instellingen als IsaCert en Qlip ermee akkoord 
dat ik mijn leveranciersbeoordeling onderbouw met informatie 
en bevindingen van het COKZ?”
Gevraagd naar een voorbeeld antwoordt Vos: “Mijn leveranciers 

De kaas symboliseert Vergeer Holland met daarin haar primaire (in het blauw) 
proces. De specificatie staat centraal. Het bedrijfsbureau heeft de coördinatie. 
De kleine kazen om de organisatie heen geven de disciplines aan van de kwali-
teitsdienst. De ronde grijze vlakken geven aan met welke andere disciplines de 
kwaliteitsdienst operationeel nauw verbonden is.

Vergeer Holland is een familiebedrijf (3e generatie) dat 77 
jaar bestaat en waar verspreid over vier locaties bijna 600 
mensen (in tweeploegendiensten) werken. Het bedrijf ver-
werkt ingekochte kaas, na eventuele rijping, op een van de 
meer dan 50 snij- en verpakkingslijnen tot geraspte en 
gesneden kaasproducten en kleinverpakkingen. Retailers in 
binnen- en buitenland (het merendeel wordt geëxporteerd) 
en daarnaast de industrie en out-of-home-markt zijn de 
belangrijkste afzetgebieden.

Vergeer Holland
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gewend zijn”, vertelt Van de Westeringh. “Denk aan de fosfyta-
se-test, (juiste verhitting), slow-vat (voldoende aanzuring), het 
pH-verloop tijdens het rijpingstraject of de leeftijd waarop de 
zoutkristallen ontstaan. Allemaal vragen die je moet stellen om 
een natuurproduct te kunnen begrijpen.”

Informatie uitwisselen
Van de Westeringh vervolgt: “Belangrijk voor het snel verkrijgen 
van al die informatie is dat wij onze leveranciers beter informe-
ren over wat wij en onze klanten daarmee willen doen. Ander-
zijds zouden onze leveranciers meer uit zichzelf vragen kunnen 
stellen. Als ik bij hen Goudse kaas bestel, zouden ze mij kunnen 
vragen waar ik die voor nodig heb en welke gegevens ik erbij 
zou willen ontvangen. Ideaal zou zijn als van iedere grondstof 
van meet af aan gegevens worden bijgehouden, beschouw het 
maar als een soort paspoort. Dat is heel iets anders dan de situ-
atie van: ik koop bij jou een kaas, ik krijg er een specificatie bij, 
vervolgens gaat mijn klant een vraag stellen, die info zit niet in 
de specificatie, dan ga je met je toeleverancier bellen en vervol-
gens ben je een heel traject verder, wat het gehele verkoop- en 
leveringsproces behoorlijk vertraagt.”

Centrale database
Op de langere termijn zien beide als ideale oplossing voor de 
data-uitwisseling dat de specificaties in één centrale database 
worden opgeslagen, bijvoorbeeld die van GS1. “Dat je daar als 
leverancier je specificaties kunt invullen en dat vervolgens 
andere bedrijven uit de bedrijfskolom die informatie kunnen 
aanvullen en klanten die via een interface in hun eigen format 
kunnen downloaden”, vertelt Vos. 
“Ook een database als SpecsPlaza zou de gegevens uit een der-
gelijke database kunnen downloaden. Natuurlijk zijn er nog 
veel vragen te beantwoorden, zoals wie houdt zeggenschap 
over deze gegevens, met andere woorden, wie bepaalt wat er 
mee gebeurt? Ook krijg je te maken met zeer uiteenlopende 
specificaties; hoe stroomlijn je die, en ook niet onbelangrijk: 
willen wij als Vergeer Holland onze specificaties op dezelfde 
manier als onze concurrenten communiceren; je raakt daarmee 
toch je eigen gezicht een beetje kwijt. Dergelijke discussies zijn 
er ook bij SpecsPlaza geweest en leven, zeker bij nieuwkomers 
en branches die zich erbij aansluiten, nog steeds.”

zeggen niet dat hun melk pcb-vrij is. Dat is wel zo, want het 
COKZ houdt daar toezicht op, maar verklaart het COKZ dat ik er 
van uit mag gaan dat de melk pcb-vrij is? Verklaren zij dat 
zwart-op-wit? En doet die melkleverancier dat ook of moet ik 
hem op basis van onze risicoanalyse verplichten om mij een, 
twee keer per jaar een pcb-analyse te overleggen. Dat is in de 
kaassector even zoeken, hoe gaat dat zich ontwikkelen? Waar 
loop je tegenaan?”

Afspraken maken
Vos en Van de Westeringh verwachten dat de informatiebehoef-
te van hun klanten alleen maar zal toenemen. Tegelijkertijd wil 
Vergeer Hollland zich met dergelijke informatie in combinatie 
met de specificaties richting hun klanten onderscheiden. Van-
daar dat mijn gesprekspartners zoeken naar manieren om de 
informatiestroom eenvoudig en snel door de gehele bedrijfsko-
lom te loodsen. Vos: “Je zou in brancheverband afspraken kun-
nen maken over welke informatie je vooraf met elkaar gaat uit-
wisselen. Dan kun je dat voorbereiden en gaat het hopelijk min-
der tijd kosten.”
Vergeer Holland gaat met de uniformering en het vergaren van 
de informatie door de bedrijfskolom aan de slag. “We zullen 
onze leveranciers ‘nare’ vragen stellen, vragen die zij vaak niet 

Hans Damman

– Verkoop bepaalt met de klant hoe 
zijn product er uit moet zien.

– Verkoop stelt een artikelaanvraag 
(worddocument) op met basisgege-
vens als verpakkingsvorm, soort 
kaas, leeftijd enzovoorts.

– Afdelingen als Inkoop, Logistiek en 
Productie vullen hun deel van de 
artikelaanvraag in en bepalen de 
(on)mogelijkheden hiervan; het 
resultaat is de interne specificatie.

– Maken van monster klant voor vali-
datie/goedkeuring.

– Kwaliteit stelt aan de hand van de 
interne spec de externe spec op en 
controleert het ontworpen etiket en 
folie. Bij een nieuwe leverancier, 
grondstoffen en/of verpakkingsma-
terialen volgt een uitgebreide leve-
ranciersbeoordeling.

– Na goedkeuring van alle disciplines 
bestelt Inkoop de materialen en 
grondstoffen.

– Als de orders/bestellingen binnen 
komen, plant het Bedrijfsbureau de 
lijnen en mensen in.

– Bij de eerste run wordt extra gecon-
troleerd door Verkoop, Productie en 
Kwaliteit of aan alle specificaties 
wordt voldaan.

– De positieve vrijgave (verificatie); 
gaat alles zoals van te voren 
bedacht?

NB1: Verkoop bepaalt hoe het product 
de markt op gaat. Wijzigingen dienen 
door hun te worden geaccordeerd. Zij 
zijn dossierhouder en dus leading. 
NB2: Een receptuur / specificatie is heilig 
binnen de levensmiddelentechnologie. 

Workflow/procedure voor de introductie van een nieuw product

Kevin Vos (l) en Johan van de Westeringh: “Als Vergeer Holland 
onderscheiden wij ons met onze specificaties.”  
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