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Mens in bedrijf

De operations director
De Hongaars-Nederlandse Liliane Németh MBA (34) weet hoe zij het beste kan halen

uit verschillende tradities. Bij haar werkgever Go-Tan, producent van Oosterse levens-

middelen voor de westerse markt, zette zij een cultuurverandering in gang. Daardoor

kan het bedrijf nu beter inspelen op veranderingen in de markt.

Hoe kwam je aan
deze baan?
“Na mijn studie
Levensmiddelen-
technologie in
Bolsward, ben ik in
1995 voor Nutricia
gaan werken als
‘expat’ in Honga-
rije. Ik heb daar de
milieuproblemen
in kaart gebracht
voor een aantal
aangekochte zui-
velfabrieken. Later
in het traject wilde
men een melkpoe-
derfabriek ombou-
wen tot een pro-
ductielocatie voor
babyvoeding. Ik
was als quality
assurance (QA)
manager verantwoordelijk voor het opleiden van personeel en
het opzetten van een microbiologisch- en chemisch/analytisch
lab volgens de strenge Nutricia-normen. Na vier jaar Hongarije
ben ik, na een korte periode bij Nutricia in Zoetermeer, in 2000
aan de slag gegaan bij Go-Tan in Kesteren. Bij Go-Tan ben ik als
operations director verantwoordelijk voor productie, interne
logistiek, QA en de technische dienst.

Wat doe je precies?
“Bij mijn komst kreeg ik de taak de toen nog hiërarchische or-
ganisatie slagvaardiger en flexibeler te maken zodat zij beter
kon inspelen op snelle veranderingen in de markt. Interne pro-
cessen moesten efficiënt, soepel, snel en gecoördineerd verlo-
pen. Ik heb voor mijn afdelingen opleidingsprogramma’s opge-
zet, werkoverleg ingevoerd en personen onderling van functie
laten rouleren. Verder zijn er efficiency-verbeteringen doorge-
voerd via TPM en world class manufacturing.  Uitgangspunt was
mensen mee te laten denken, zich verantwoordelijk te laten
voelen en ze inzicht te geven in het totale bedrijfsproces.”

Wat vind je leuk aan je werk?
”Go-Tan is van oorsprong een familiebedrijf en met zeventig
medewerkers niet zo groot. Daardoor zie je relatief snel resul-
taat van je werk. De gedrevenheid van Go-Tan zit hem niet

alleen in geld ver-
dienen, maar ook
in het mensenas-
pect. Geef je men-
sen het gevoel dat
ze de moeite waard
zijn, dan kun je
veel bereiken. Dit
dragen mijn werk-
gevers Go ook uit
naar mij: zij geven
mij vertrouwen,
waardoor ik tot het
uiterste ga.”

Wat speelt er op
dit moment bin-
nen Go-Tan?
“Innoveren is voor
ons het belangrijk-
ste wat er is: een
compacte organi-
satie als Go-Tan

heeft een enorm korte time-to-market. Het traject van idee tot
daadwerkelijke productie verloopt bij ons veel sneller dan bij
een ‘politieke’ multinational. We zijn alert op omgevingsinvloe-
den en trends, zoals op dit moment ‘gemak’ en ‘barbecue’.
Onlangs hebben we een all-in satékit geïntroduceerd met daar-
in alle ingrediënten voor een barbecue, tot de stokjes aan toe.
Naast innovatie is kwaliteit belangrijk en dat voor een redelijke
prijs. Wij zeggen: Go-Tan levert ‘premium for money’. Soms
gaat kwaliteit te ver. De rel rond verboden kleurstoffen als Soe-
dan-rood heeft ons op hoge kosten gejaagd. We moeten van
sommige klanten nu elke batch specerijen testen, zelfs als onze
toeleverancier die batch al gecontroleerd heeft. Dat kost waar-
schijnlijk enkele tienduizenden euro’s en dat vind ik overdre-
ven. Er wordt nu paniekvoetbal gespeeld, terwijl je in zulke situ-
aties beter helder kunt blijven denken.”

Wat eet je zelf?
“Onze rode chillisaus is echt mijn favoriet. Een aanrader zijn
gamba’s gebakken met knoflook en deze saus. Superlekker is
de nieuwe emping blado, een gesuikerde variant op emping.
Emping zijn geroosterde, platgeslagen nootjes uit Indonesië,
die hier in huis worden afgebakken.” 

Lisette de Jong
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