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Thema: Standaarden

Profish is in 2008 een van de eerste 
Nederlandse bedrijven dat werkt met 
onaangekondigde BRC-audits. “Iedereen 
verklaarde ons voor gek”, vertelt direc-
teur Frank Schreur. Onaangekondigde 

audits hebben namelijk als nadeel dat 
het veel impact heeft op de bedrijfsvoe-
ring. Als een auditor voor de deur staat, 
dan moeten een aantal medewerkers – 
bij wijze van spreken – direct alles uit hun 
handen laten vallen en meewerken aan 
de audit. Bovendien kunnen medewer-
kers niet nog even snel alles nalopen en 
daardoor is de kans groter dat een audi-
tor iets vindt. “Toch vonden we het 
belangrijk om mee te doen”, zegt 
Schreur.

Discipline
Profish moest een hoge prijs betalen voor 
het getoonde lef. Bij de eerste onver-
wachtse audit daalde de visverwerker 
namelijk van het A- naar het B*-niveau 

(zie ook VMT 26, 2010, pag.24). “Het was 
een opeenstapeling van een aantal kleine 
onvolkomenheden”, aldus kwaliteitsma-
nager Alexandre Briët. Zo noemt hij: stof 
op de afvoerleiding, gaatjes in het pla-
fond en een haarnetje in een personeels-
kast. “Het zijn allemaal van die kleine 
dingen die je bij een geplande audit nog 
net even naloopt.”
Schreur kijkt hierop terug als een goed 
leermoment. “Natuurlijk was het een 
tegenvaller. Maar na zo’n audit weet je 
ook precies waar de probleemplekken 
zitten. We hebben toen nog meer geïn-
vesteerd in scholing, het schoonmaak-
programma en in de procesomgeving. En 
het belangrijkste: medewerkers zijn vol-
gens een nog strakkere discipline gaan 
werken. Hierdoor zijn we bij de audit 
daarna met vlag en wimpel geslaagd voor 
het BRC A*-certificaat.” Briët is het daar-
mee eens. “Met de daling hebben we 
allemaal op ons donder gekregen. Daar-
door kregen de medewerkers nog meer 
het besef van: ‘de kwaliteit, dat zijn wij’. 
Het is ook zeker niet zo dat ik de mede-
werkers meer ben gaan controleren, want 
daar ligt niet de oplossing. We hebben ze 

ondersteund met opleidingen en cursus-
sen, maar uiteindelijk hebben ze het zelf 
gedaan.” 

Kosten
Schreur en Briët vinden de onaangekon-
digde audits dan ook nog steeds een 
aanwinst. Ze vinden het moeilijk om 
nadelen te noemen. Het enige wat 
Schreur kan bedenken is de tijd die je 
ermee kwijt bent. “Meestal is dat goed in 
te plannen. Maar in de week voor kerst-
mis is het bijvoorbeeld erg druk. Dan sta 
ik niet om een audit te springen.” Briët 
noemt de kosten enigszins als nadeel. 
“Een auditor kan na zes tot twaalf maan-
den weer langskomen. Dus een certifi-
caat is ook zes tot twaalf maanden gel-
dig. Bij een geplande audit is je certifi-
caat altijd een jaar geldig.” Schreur vindt 
het bovendien jammer dat retailers de 
ster niet als vereiste stellen. “Onaange-
kondigde audits brengen je organisatie 
echt naar een hoger niveau. Dus eigenlijk 
zou iedereen dat moeten doen.” 

Visverwerker Profish werkt als 

een van de weinige 

Nederlandse bedrijven met 

onaangekondigde BRC-audits. 

Vorig jaar had dat tot gevolg 

dat het bedrijf zijn A-status 

verloor en terugviel naar 

niveau B. Inmiddels heeft het 

zijn BRC A*-certificaat weer 

terug.

Profish is blij met onaangekondigde BRC-audits:

‘Het heeft ons naar een 
hoger niveau gebracht’

Reportage

‘We hebben allemaal op ons 
donder gekregen’

Maaike Tindemans
M. Tindemans is freelance journalist

QA-manager Alexandre Briët: “In meer controleren, ligt niet de oplossing, wel in opleidingen. 
Uiteindelijk hebben de medewerkers het zelf gedaan.” 
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