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Voedselveiligheid & Kwaliteit

“Wij hebben geen QA-manager in dienst. 
Een dag per week onderhoudt en imple-
menteert KTBA het kwaliteitszorgsys-
teem. Aanvullend worden hier op locatie 
in Apeldoorn zo’n drie tot vier keer per 
jaar door KTBA Food Campus kwaliteits-
opleidingen verzorgd. Gevolg is dat het 
kwaliteitssysteem echt diep op de werk-
vloer ligt. Elke medewerker kan erop wor-
den aangesproken en is niet alleen ver-
antwoordelijk, maar voelt zich dat ook.”

Klaas Fuite, directeur van het gelijknami-
ge familiebedrijf, vertelt enthousiast hoe 
in de jaren negentig, toen een HACCP-
systeem verplicht werd, zijn vader koos 
voor uitbesteden van het kwaliteitszorg-
traject. Nog altijd is hij daarover uiter-
mate tevreden, evenals over de samen-
werking met KTBA, dienstverlener in 
kwaliteitsmanagement. “Voordeel is de 
continuïteit. Een QA-manager verlaat 
meestal na een aantal jaren het bedrijf. 

Dan verdwijnt er veel kennis. Extern 
wordt dat nu opgevangen doordat  
meerdere consultants van KTBA bij Bak-
kerij Fuite betrokken zijn. Bovendien 
hebben deze mensen autoriteit. Een 
eigen QA-manager verliest dat vaak na 
verloop van tijd.”

Retail én foodservice
Bakkerij Fuite is een familie-onder-
neming met inmiddels de derde genera-
tie aan het roer. Van dorpsbakkerij naar 
bakkerij met eigen winkels, werd de 
focus verlegd naar levering aan super-
markten. Een keerpunt was er in 2001, 
toen Klaas en Gerard Fuite in de directie 
kwamen. “Private label deed zijn intrede 
en supermarkten verkochten brood meer 
en meer onder eigen huismerk. Er ont-
stond een prijsmarkt. Wij hebben toen 
naast de retail (zie kader) een andere 
afzetmarkt gezocht.”
Voor Bakkerij Fuite werd die nieuwe 
markt de foodservice. Het startte bij een 
grote merkfabrikant, die een bakker 
zocht voor de destijds nieuwe en in 
omvang nog beperkte sandwichactivitei-
ten. Inmiddels is de foodservicemarkt 
sterk gegroeid. Bakkerij Fuite groeide 
mee en is nu marktleider.
Fuite vertelt hoe bijzonder de foodser-
vicemarkt is: “Onze klanten zijn terecht 
kritisch. Zo opereren wij bijvoorbeeld 
binnen heel kleine toleranties als het 
gaat om maten, terwijl het om brood 
gaat. De sandwich moet nauwgezet bin-
nen de verpakking passen of in het tray-
tje van de luchtvaartcatering. Ook de 
kwaliteitsnormen zijn hoog.”

Continue vernieuwing
Voor de verse producten die Bakkerij Fui-
te levert, wordt naast de kwaliteitseisen 
veel gevraagd op het gebied van lever-

Bakkerij Fuite is een industriële bakker die weliswaar onder eigen merk levert aan de retail, maar 

vooral produceert voor A-merkfabrikanten in de foodservice. Per jaar worden zo’n 300 producten 

ontwikkeld. De daarbij gehanteerde kwaliteitsnormen zijn hoog. Juist door de focus op 

vernieuwing en kwaliteit koos het bedrijf voor outsourcing van de kwaliteitszorg.

Bakkerij Fuite legt kwaliteits-
systeem op werkvloer

Bakkerij Fuite heeft geen QA-manager in dienst, maar koos voor outsourcing bij KTBA. Op de voorgrond 
Jeroen Sleenhoff van KTBA. Achter hem Klaas Fuite, directeur van de bakkerij. 
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performance. Altijd moet op tijd worden 
geleverd met zeer korte leadtimes. Boven-
dien verwachten de merkfabrikanten in 
het foodservicekanaal dat Bakkerij Fuite 
continu werkt aan vernieuwing. Het 
bedrijf beschikt daartoe over een proef-
bakkerij en kan direct opschalen naar 
productieniveau. Het hoofd productont-
wikkeling werkt samen met kennisinstel-
lingen als TNO en hogescholen. Fuite zelf 
is lid van de industrial board van het 
Topinstituut Food & Nutrition. 
Deze structuur resulteert in 300 nieuwe 
producten per jaar (met in 2010 een uit-
schieter naar 500), waarvan er uiteinde-
lijk zo’n 50 de eindstreep halen. “Zoutre-
ductie via kruiden is een belangrijk pro-
ject geweest waar we één jaar voorsprong 
hadden met onze vinding. De focus ligt 
nu op zuurdesem en op ‘pure grondstof-
fen’, maar wel met behoud van de mals-
heid die de consument gewend is.”
Een rondje door het bedrijf illustreert het 
bijzondere van deze bakkerij die per jaar 
10.000 ton meel verwerkt. Gelijktijdig zijn 
zo’n 250 recepturen actief. Productie 
geschiedt volledig ordergestuurd op een 
van de drie lijnen: grootbroodlijn, klein-
broodlijn en een lijn voor ambachtelijke 
producten, zoals suikerbrood. Deze lij-
nen zijn bijzonder flexibel. Omstellen kan 
zeer snel. “Soms maken we twintig wisse-
lingen per uur”, illustreert Fuite. Het 
bedrijfsbureau heeft er een flinke klus 
aan met leadtimes tussen 8 en 12 uur. 
Toch draait de geautomatiseerde produc-
tie van groot- en kleinbrood met slechts 
drie man. Dit alles volcontinu: 24 uur per 
dag en 7 dagen per week.

Geen QA-manager
“Dat Bakkerij Fuite geen QA-manager 
heeft, werd zo’n tien jaar geleden door 
onze afnemers wel eens kritisch beke-

ken”, vertelt Fuite. “Inmiddels heeft 
iedereen ervaren dat het werkt.”
De ondernemer koos voor uitbesteding 
van het kwaliteitsmanagement bij KTBA, 
dat een praktisch kwaliteitssysteem 
implementeerde waarbij alle medewer-
kers betrokken waren. “Dat is de eerste 
voorwaarde om het te laten werken”, 
aldus Jeroen Sleenhoff, directeur Benelux 
bij KTBA en actief bij Bakkerij Fuite. 
Samen met Ron Besseling, algemeen 
directeur van KTBA, is hij bij het gesprek 
aanwezig. Sleenhoff: “Vervolgens zorgen 
wij dat elke functionaris binnen het sys-
teem verantwoordelijkheid krijgt, wordt 
opgeleid in zijn of haar kwaliteitsfunctie 
en wordt gecontroleerd en begeleid in de 
uitvoering ervan. Door aansturing, coa-
ching en controle vervult KTBA de taak 
van kwaliteitsmanager.”

Iedereen verantwoordelijk
De procesoperators voeren in de dage-
lijkse praktijk de kwaliteitscontrole uit. 
“Zij kennen de kaders waarbinnen ze 
moeten werken en diepgaande kennis 
van grondstoffen en microbiologie is niet 
nodig”, is de ervaring van Fuite. De eind-
verantwoordelijkheid voor de kwaliteits-
borging ligt bij de ploegleiders, die conti-
nu worden getraind door KTBA. Het zijn 
ook deze afdelingsleiders die de kwalita-
tieve afwegingen maken als het gaat om 
af- en goedkeuringen, herverwerking, 
eventuele blokkades of recalls. Elke och-
tend is er een kort zogenoemd 24-uurs-
overleg waar deze zaken worden bespro-
ken. De verantwoordelijkheid voor het 
beoordelen van de risico’s gedurende het 
gehele voortbrengingsproces ligt volgens 
Fuite feitelijk bij iedereen. “Elke mede-
werker is verantwoordelijk voor zijn taak 
in het voortbrengingsproces. Of dit op 
een juiste wijze werkt of aanpassing 
behoeft, wordt via maandelijkse audits 
door KTBA gemeten.”

Procedure wijzingen
Het continue proces van risicobeoorde-
ling is eveneens een taak van de afde-
lingsleiders. Zij doen ook de validatie. 
Vervolgens wordt dit voorgelegd aan 
KTBA en gecontroleerd. Gezien het grote 
aantal nieuwe producten per jaar is dit 
een behoorlijke inspanning. Bakkerij Fui-
te werkt met een productontwikkelings-
procedure, waarin de kaders zijn aange-
geven. Dit digitale formulier wordt door 
alle verantwoordelijken ingevuld en 
gecontroleerd. Vervolgens is er een ‘final 
check’ door de KTBA-consultant op het 

correct doorlopen van de procedure. Fui-
te illustreert: “Zo is ons bedrijf halal 
gecertificeerd. Randvoorwaarde is dan 
dat er geen haram grondstoffen binnen 
het bedrijf zijn. Kan een leverancier van 
een nieuwe grondstof dit niet borgen, 

dan stopt daar al het productontwikke-
lingstraject.”
Ook voor de wijziging van andere proce-
dures of specificaties moet een KTBA-
consultant formeel akkoord geven. “En 
er vindt terugkoppeling plaats naar onze 
medewerkers, zodat het een ‘lerend’ pro-
ces is”, vult Fuite aan. 

Beter en efficiënter
De QA-taak is een uitdaging voor de 
medewerkers, concludeert Fuite op basis 
van het bijzonder lage personeelsver-
loop. “Een duidelijke taak en verantwoor-
delijkheid leidt tot meer betrokkenheid 
van de medewerkers en maakt kwaliteits-
zorg de focus van de hele organisatie en 
niet meer alleen van de kwaliteitsmana-
ger of -afdeling”, aldus Besseling. 
“Bovendien”, vult hij aan, “wordt er in 
kwaliteitsmanagement via de medewer-
kers zelf de meeste efficiency bereikt.”  

Bakkerij Fuite legt kwaliteits-
systeem op werkvloer

Carina Grijspaardt-Vink

‘De eindverantwoordelijkheid 
voor de kwaliteitsborging ligt 
bij de ploegleiders’

Naast de foodservice vormt de retail samen met 
de ambulante handel nog altijd een aanzienlijk 
deel van de Fuite-activiteiten. Onder het Fuite-
merk wordt een productrange exclusief aan 
Bonimarkt geleverd, een supermarktorganisatie 
die winkels heeft langs de lijn Amsterdam-
Emmen. Dit segment vormt een goede combina-
tie met het foodservicekanaal als het gaat om 
optimale bezetting van de productielijnen. De 
pieken in productie liggen voor de segmenten 
anders verdeeld over de dag en de week. Om de 
retail een compleet assortiment te leveren, 
heeft Bakkerij Fuite ook een banketafdeling. 

Fuite-merk voor retail

Bakkerij Fuite verwerkt 10.000 ton meel per jaar tot  
broden die worden afgezet via het foodservice- en retail-
kanaal. V.l.n.r.: Ron Besseling (KTBA), Klaas Fuite (Bak-
kerij Fuite), Jeroen Sleenhoff (KTBA).
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