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‘ Intern zijn wij                  
de NVWA’

Perfetti Van Melle tekent convenant Horizontaal Toezicht

Perfetti van melle zal op 21 november als derde levensmidde-
lenproducent een convenant horizontaal toezicht met de nvwa 
tekenen. Finance & ict-manager heinz-Peter lauret en Qa/
Qc-manager guurtje Kok vertellen over hoe dit convenant past 
in hun bedrijfsvoering en de circa 40 externe auditdagen die 
hun vijf vestigingen in nederland jaarlijks ondergaan. 

en is gericht op verandermanagement, erg 

aan. Het overleg met de NVWA wordt 

daardoor efficiënter en eenduidiger. We 

hebben nu één centrale contactpersoon bij 

de NVWA. Bij Perfetti Van Melle ben ik 

dat. Vaste back-up is onze R&D-manager, 

aangezien QA/QC onder R&D valt. Dat 

praat veel gemakkelijker dan dat iedere 

locatie met de eigen contactpersoon moet 

overleggen. Dat zie ik als een duidelijk 

voordeel van het convenant.”

Gelijkwaardig overleg
“Een tweede facet van het convenant is dat 

we op basis van gelijkwaardigheid met de 

NVWA kunnen overleggen. Stel dat we 

besluiten om de QA/QC-afdeling te halve-

ren, dan word ik wel geacht dit bij de 

NVWA te melden en aan te geven hoe we 

onze voedselveiligheid kunnen blijven 

borgen. In feite geldt dat voor alle afwijkin-

gen van de gebruikelijke gang van zaken. 

Ook bij incidenten kun je elkaar makkelij-

ker vinden; elkaar in de breedste zin van 

het woord even spreken om de laatste 

stand van zaken te kunnen horen en 

wederzijds kennis te delen. Voor de 

NVWA betekenen de convenanten ook 

een beetje loslaten. Voor de standaardza-

ken zal geen controle plaatsvinden, al wil 

het hebben van een convenant ook niet 

zeggen dat er nooit meer iemand van de 

NVWA een bedrijf van ons zal bezoeken.” 

“Wij willen als bedrijf een betrouwbare 

partner zijn”, vertelt QA/QC-manager 

Guurtje Kok van Perfetti Van Melle Benelux 

op het hoofdkantoor in Breda. “We heb-

ben ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, BRC, 

IFS, Authorised Economic Operator en wat 

betreft HACCP willen we overstappen naar 

FSSC 22000. Voor onze vijf Nederlandse 

vestigingen gaat het in totaal om circa 40 

auditdagen per jaar. De laatste twee jaar 

hebben we alle systemen onder één para-

plu gebracht: MVO. We hebben daarvoor 

een stuurgroep met daarin MT-leden, onze 

communicatiemanager en de manager 

QA/QC. We zien dat er daardoor meer 

samenhang ontstaat.” 

“Overheidsbreed is er behoefte aan een 

andere dialoog, denk naast de NVWA ook 

aan de belastingen”, vult Heinz-Peter Lau-

ret, manager Finance & ICT, aan. Hij ver-

vangt algemeen directeur Kees de Waard 

die niet aanwezig kon zijn. “Ook daar zijn 

we bezig om samen met de Belastingdienst 

te kijken hoe horizontaal toezicht vorm 

gegeven kan worden.” Kok: “Als je als 

bedrijf kunt laten zien dat je serieus bezig 

bent, dat op allerlei manieren laat toetsen, 

dan is het in feite zonde van de tijd van de  

overheidsdiensten om dit soort zaken bij 

een bedrijfsbezoek dunnetjes over te doen. 

Zij kunnen zich beter richten op die bedrij-

ven die dit nog niet zo serieus oppakken, 

de knelpunten in de sector.”

Van meet af aan bij betrokken
“Van het begin af aan hebben we positief 

gestaan tegenover de convenanten. Wel 

met de kanttekening dat de overheid nog 

steeds de handhaver is en ook zo bekend 

moet blijven en dat het vertrouwen van 

exportpartners in de werkwijze van de 

NVWA moet blijven bestaan. De overheid 

moet dus haar beleid blijven uitdragen 

naar andere Europese landen, maar feite-

lijk wereldwijd om uit te leggen hoe en 

waarom ze tot dergelijke keuzes is geko-

men. Daarvan uitgaand sprak ons een 

overleg dat veel meer risico gebaseerd is, 
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Reorganisatie
“Dit alles vergt natuurlijk een goede inter-

ne communicatie bij beide partijen”, ver-

volgt Lauret. “Twee jaar na de overname in 

2001 door familiebedrijf Perfetti hebben 

we hier een reorganisatie gehad. Daarbij 

hebben we onze organisatiestructuur ver-

simpeld met korte communicatielijnen. 

Door een aantal lagen weg te halen en 

managers ook operationele taken te geven,  

hebben we onze snelheid en daadkracht 

naar de markt kunnen verbeteren. Daar-

naast hebben we de afgelopen tien jaar 

veel geïnvesteerd in procesoptimalisatie, 

procesverbetering.”

Kok: “De afgelopen jaren hebben we de 

kwaliteitssystemen steeds verder op elkaar 

afgestemd. Dat kun je niet bij alles, afhan-

kelijk van product en proces is de uitkomst 

anders, maar de denk- en werkwijze van 

de risico-inschatting is dezelfde.” In theorie 

zou een manager van een locatie een wij-

ziging op een andere locatie kunnen 

beoordelen en evalueren. 

Kok vervolgt: “Onze rol is onder meer 

ervoor zorgen dat al deze systemen op 

dezelfde manier worden opgezet en gema-

naged, dat we - ook met het oog op certifi-

catie - onderlinge, soms tegenstrijdige    

verbanden zien. Zo kun je denken aan 

processen tussen Finance, Supply chain 

management en Sales. Niet omdat wij ver-

stand hebben van financiële zaken, maar 

om de gemaakte afspraken op een goede 

gestructureerde manier uit te werken, en in 

het bestaande systeem in te bedden zodat 

we allemaal op dezelfde manier blijven 

werken. Op die manier kijken we naar de 

gehele organisatie. ”

Ander voorbeeld is dat de ICT-afdeling een 

systeem heeft ontwikkeld waarin we onze 

documenten beheren en beheersen. Daar-

bij zijn ook verantwoordelijkheden vastge-

legd; wie bijvoorbeeld wijzigingen in 

documenten moet beoordelen en goed-

keuren. Kok: “Kijk je naar QA dan hebben 

we een eigen systeem opgezet met een 

‘ Voor de NVWA bete-
kent het convenant 
een beetje loslaten’

guurtje Kok (l) en heinz-Peter lauret: “dankzij een goede organisatiestructuur, uniforme systemen en korte communicatielijnen hebben we voor het convenant niets extra’s hoeven 

te doen.”

Fo
to

’s:
 D

irk
 K

rij
ka

m
p



2012_vmt24_012-014.indd   13 01-11-12   12:43:05



014

voedselveiligheid & Kwaliteit

thema: toezicht

vmt   .   9 november 2012   .   nr 24

en wat heeft het bedrijf daarmee gedaan. 

Dàt wil je zien. Dààr gaat het om. Bij nieu-

we toeleveranciers bepalen we via een 

risico-inschatting of we die willen bezoe-

ken. Leveranciers delen we in in een A, B 

en C categorie. Bedrijven in A hebben een 

grote impact op ons bedrijf als er bij hen 

iets misgaat. Die bezoeken we altijd. Aan 

het eind van de eerste audit bepalen we 

dan of en wanneer we terug willen komen. 

Bij B en C leveranciers laten we audits 

afhangen van hun performance. We zullen 

deze audits blijven uitvoeren, ook al 

omdat auditrapporten, ook die van toele-

veranciers, een belangrijk element in het 

overleg met de NVWA zijn.”

zijn; wij horen de taken van de NVWA 

intern uit te voeren. Natuurlijk ben je 

onderdeel van het bedrijf, maar tegelijker-

tijd moet je voldoende afstand kunnen 

nemen om mogelijke risico’s goed in te 

schatten. Als je een onafhankelijke positie 

hebt binnen een bedrijf – wij rapporteren 

daarom niet aan Productie maar aan R&D 

– en er wordt in het gehele bedrijf serieus 

rekening gehouden met kwaliteit en voed-

selveiligheid, dan kun je die rol uitstekend 

vervullen. In mijn huidige functie, die ik 

nu zeven jaar vervul, is mijn advies altijd 

opgevolgd.”

Toeleveranciers beoordelen
“Zelf werken wij richting onze toeleveran-

ciers ook al volgens het basisidee van het 

convenant. Als wij naar onze toeleveran-

ciers gaan, kunnen we daar een complete 

audit uitvoeren, maar in plaats daarvan 

vragen wij hen om auditrapporten: welke 

tekortkomingen zijn daarin geconstateerd 

database met daarin alle informatie over 

onze grondstoffen. Inkoop kan daar uit 

putten, maar bijvoorbeeld ook R&D als zij 

overwegen een nieuwe grondstof in een 

product te introduceren. Er zijn een aantal 

mensen op verschillende locaties die een 

dergelijke up load kunnen autoriseren; 

zowel legal als R&D moeten dit goedkeu-

ren. De verantwoordelijkheid ligt dus niet 

op stafniveau, wat het geheel minder 

gevoelig maakt als iemand langdurig   

afwezig is.”

Onafhankelijke positie
“Door de reorganisatie en verdere uitwer-

king daarvan gedurende de jaren daarna, 

hebben we geen veranderingen hoeven 

door te voeren om in aanmerking te 

komen voor het convenant”, vertelt Kok. 

“We beschouwen het hiervoor in aanmer-

king komen ook meer als een signaal dat 

we goed bezig zijn. Wat ik altijd tegen de 

NVWA zeg, is dat wij intern de NVWA • hans damman •

behalve met de nvwa 

gaat Perfetti van melle 

benelux ook met de 

belastingdienst na hoe 

zij gezamenlijk horizon-

taal toezicht vorm kun-

nen geven.

voor meer inFormatie 
over dit onderwerP
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