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InhoudBespiegelingen

Risico’s beoordelen
In dit themanummer over voedselveiligheid treft u risi-
cobeoordeling aan. Smullen voor de kwaliteitsmanager, 
zeker als het gaat over onderwerpen als Quality by 
Design en de integratie van HACCP, Failure Mode and 
Effect Analysis, Bow-Tie methode en risicomatrix. Tools 
die de moderne kwaliteitsmanager natuurlijk tot in zijn 
vingertopjes kent en beheerst. Dat is zijn vak. Maar dat 
vak verandert continu.
Lag het accent in de vorige eeuw vooral op QC taken, de 
laatste decennia is dit QA geworden en zal zich dit 
mogelijk verder door ontwikkelen tot QM, maar dan 
niet zozeer voor de eigen afdeling, maar juist richting 
grote delen van de overige organisatie, van personeels-
beleid tot strategie. Een volwaardige, of eigenlijk moet 
ik zeggen een volgroeide kwaliteitsmanager zit (straks) 
vast aan tafel bij het MT, zowel op vestigings- als corpo-
rate niveau. Niemand anders dan de kwaliteitsmanager 
heeft de combinatie van tools en skills om over afdelin-
gen heen te kijken, deze met elkaar te verbinden en te 
verbeteren.
Daar praten we – samen met het NNK – op 24 april uit-
gebreid over, dus genoeg daarover op deze plaats. Het 
verslag leest u in een van de komende nummers.
Een tweede interessante gedachte in deze VMT is het 
pleidooi van Antoon Opperhuizen, de nieuwe directeur 
van het Bureau voor Risicobeoordeling en Onderzoek-
programmering van de NVWA. Deze pleit er voor om in 
innovatietrajecten niet alleen technologie te ontwikke-
len, maar ook tools voor het toezicht om na te gaan of 
de met de nieuwe technologie vervaardigde voedings-
middelen wel veilig zijn voor de gezondheid van de con-
sument. Zo nodig zou zelfs al tijdens dit traject nage-
gaan kunnen worden of de wet- en regelgeving niet 
daarop aangepast zou kunnen of moeten worden. Dus 
geen wetgeving die achter de feiten aanloopt maar at-
line wet-en regelgeving. Een interessante gedachte die 
past in de huidige tijdsgeest van snelheid, transparan-
tie en samenwerken. Fraai zou zijn als in het innovatie-
proces ook ngo’s at-line mee zouden denken. Al met al 
een lastige opgave voor alle stakeholders, of beter 
gezegd: een voor alle partijen veelbelovende uitdaging.
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