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VOEDSELVEILIGHEID & KWALITEIT

Bedacht op  
onverwacht gevaar

Hoe kunnen bedrijven het hoofd bieden 
aan externe gevaren, zoals fraudeurs, en 
interne gevaren als dieven en saboteurs? 
Maar ook een (grote) recall, een incident 
gepaard met persoonlijk leed, brand of 
overstroming kan de productie onderbre-
ken of zelfs een bedrijf (bijna) failliet doen 
gaan. Het gros van de bedrijven beschermt 
zich onvoldoende tegen dergelijke calami-
teiten, anders dan zich er (onvoldoende) 
voor te verzekeren. Maar dat laatste moet 

volgens Johan Broeders van verzekeraar 
AIG een sluitstuk zijn van alle te nemen 
voorzorgsmaatregelen. Gelukkig hadden ze 
bij Henri van de Bilt in 2010 hun zaken op 
dat gebied goed voor elkaar toen de fabriek 
volledig a!randde. Goede communicatie 
van met name directeur Frans Egbert, een 
daadkrachtige uitstraling richting belangrij-
ke partijen als klanten, gemeente en toe- 
leveranciers, een recente waardetaxatie en 
een portie geluk bleken ingrediënten om 

Gevaar komt altijd uit onverwachte hoek, luidt het gezegde.  
Op de VMT-bijeenkomst Bedrijfscontinuïteit, Food Defense &  
Fraude kregen de deelnemers tal van tips over hoe dergelijke 
bedreigingen de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar kunnen  
brengen, ongeacht uit welke hoek deze komen. “Met een 
30-tonner rijd je dwars door de omheining.”

Tips voor bedrijfsbedreigingen op BCM-congres

het door manager operations Jacco Duiven-
voorden onmogelijk geachte te realiseren, 
namelijk een snelle doorstart van de  
productie en bouw van een geheel nieuwe 
productielocatie. 

Verzekeringstermijn bedrijfsschade
“Je verzekeren voor bedrijfsschade geduren-
de een jaar is echt te kort gebleken, het vergt 
meer tijd om een nieuw bedrijf te starten”, 
luidde Duivenvoorden zijn ervaring. Broe-
ders (AIG) zou later daarvoor een termijn 
van twee, drie jaar adviseren. “Zorg voor 
zelfstandige medewerkers”, aldus Duiven-
voorden, “delegeren tijdens een crisis is 
must; je kunt onmogelijk alles zelf doen. 
Diverse concurrenten zijn ons te hulp 
geschoten bij het weer snel kunnen beleve-
ren van de eigen klanten. Ook de gemeente 

Figuur 2. Structuur van de kwetsbaarhedenanalyse (VACCP) 

waaraan WUR, VU en SSafe momenteel de laatste hand leggen.

Figuur 1. Uitvoeringsstappen van een bedrijfscontinuïteitsplan.
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‘ Begin daar waar je grote 
risico’s loopt’

werkte goed mee en stelde een ambtenaar 
als vast aanspreekpunt aan zodat procedu-
res snel werden doorlopen.”
Dagvoorzitter Aart Bitter zette uiteen hoe je 
de continuïteit van je bedrijf kunt managen 
met behulp van onder andere de ISO 27001, 
de 22301 en het daarbij behorende Guidan-
ce Document ISO 22313. Bij de vijf stappen 
die een bedrijf moet doorlopen, zie !guur 
1, gaf hij tips als “bij de risicoanalyse zitten 
de ‘quick wins’” en “het van te voren vast-
stellen op welk moment je het BCM-plan 
activeert, is het meest ondergesneeuwde 
onderdeel.”

Cybercrime onderschat
Broeders (AIG) vroeg onder meer aan-
dacht voor het toenemende belang van ver-
zekeren tegen cyberaanvallen; bijvoorbeeld 
het inhuren van ICT’ers – een must! – om 
aanvallen te pareren. Cybercriminelen kun-
nen enorme schade veroorzaken, maar dit 
wordt vaak onderschat dan wel te luchtig 
weggewuifd. Zijn collega Yuri Cosco zette in 
een case uiteen hoe interne sabotage de 
(kleinschalige) bierproductie en het imago 
kan beïnvloeden en hoe met behulp van veel 
(politie)onderzoek uiteindelijk de dader, een 
boze medewerker, kon worden opgespoord. 
Deze had de gistcultuur met opzet veront-
reinigd met als gevolg extra gisting in de 
"esjes waardoor sommige explodeerden. 
Een nachtmerrie voor iedere ondernemer.
In een ander geval moest een bedrijf ten tijde 
van de EHEC-crisis zijn steaks haché terug-
halen vanwege een besmetting met  
E. coli. Vier dagen na de recall kreeg het 
bedrijf te maken met cash "ow-problemen, 
ook al omdat zijn belangrijkste retailer 
besloot geen steaks haché meer af te nemen. 
Binnen een maand moest het bedrijf, na 
twintig jaar te hebben bestaan, besluiten vol-
ledig te stoppen. Op 11 oktober werden  
twee verantwoordelijken gearresteerd en 5 
november werd het bedrijf failliet verklaard. 
Cosco: “Veel bedrijven zijn verzekerd; 40% 
daarvan niet adequaat. Verzeker u niet tegen 
risico’s die u zelf kunt dragen, maar bijvoor-
beeld voor bedrijfsschades boven #250.000. 

Zorg dat productie en voorraad van elkaar 
fysiek zijn gescheiden, zodat bij brand niet 
de voorraad verloren gaat.”

Food defense
Beveiliging van de voedselketen tegen 
opzettelijke contaminatie of het opzettelijk 
berokkenen van schade (product/imago) is 
volgens Kees Houtman (DNV GL) een  
goede de!nitie van ‘food defense’. Een 
blauwdruk hiervoor is er niet, wel een 

gestructureerde aanpak met stappen als 
Voorbereiding, A$ankelijkheidsanalyse 
bedrijfsanalyse, Dreigingsanalyse, Maatre-
gelenanalyse/weerstandsanalyse en tot slot 
Risicoweging. Achtereenvolgens doorliep 
Houtman de mogelijke bedreigingen en gaf 
daarbij tips als “geef personeel de verant-
woordelijkheid om vreemden op het terrein 
aan te spreken en te begeleiden” en “zorg 
voor gecontroleerde toegang tot gebouwen, 
maar ook daarbinnen; weet wie waar in de 
productie op welk moment aanwezig is”. 
QA-manager Martin Scheijen vulde Hout-
man aan met een case over GNT Internati-
onal, producent van natuurlijke kleurstof-
fen. Chau%eurs hebben alleen toegang tot 
een meldloket (met ko&e en douches) en 
moeten daar de vrachtbrief en sleutels afge-
ven. “Een hekwerk houdt een kwaadwillen-
de chau%eur met een net geladen truck van 
30 ton echt niet tegen”, was de motivatie. 
Alle verpakkingen hebben unieke (breek)
zegels. De voorraad beslaat – mede door 
seizoensgebonden oogsten – zestien maan-
den productie en is verdeeld over vier  
locaties.

Transparantie tegen fraude 
De ontwikkelingen rond voedselvertrouwen 
en fraudepreventie gaan hard, bleek uit de 
betogen van Marc Jansen (CBL) en Aldin 
Hilbrands (Ahold/GFSI). Zo zal GFSI een 

aantal eisen (key elements) opnemen in 
versie 7 van zijn Guidance Document, dat 
een meer passende naam zal krijgen: Bench 
Mark Requirements. Deze wordt begin 
2016 verwacht. Twee belangrijke eisen 
daarin zullen zijn het uitvoeren van een 
kwetsbaarhedenanalyse (VACCP) en het 
hebben van een kwetsbaarhedenbeheers-
plan. Waar in de keten zijn er risico’s op 
frauduleuze handelingen. Transparantie ten 
aanzien van wie doet wat, wanneer met 

welk product waar in de 
keten is daarbij key. Hil-
brands: “Het hee' twee 
jaar geduurd om van al 
onze huismerkproducten 
de laatste productielocatie 

(‘last stage of production’) in kaart te bren-
gen. Het inventariseren van de toeleveran-
ciers van deze productielocaties is wel een 
haast onmogelijke opgave. Ga daarbij risi-
cogebaseerd te werk. “Begin met grondstof-
fen en toeleveranciers waarvan je weet dat 
je daar mogelijk grote risico’s loopt.” 
Wageningen Universiteit, de Vrije Univer- 
siteit van Amsterdam en stichting SSafe  
leggen momenteel de laatste hand aan een 
richtlijn waarmee bedrijven risico’s kunnen 
inventariseren (zie !guur 2). “Dit is een 
meer algemene aanpak, dus blijf zelf goed 
nadenken over bedrijfsspeci!eke omstan-
digheden”, benadrukte Hilbrands.
Jansen riep de overheid op om nog eens 
kritisch naar wet- en regelgeving op het 
vlak van mededinging en privacy te kijken, 
zodat de NVWA en het bedrijfsleven, maar 
ook retailers onderling, informatie over 
fraude kunnen uitwisselen. 

• HANS DAMMAN •

De bijeenkomst BCM, Food Defense & 
Fraude is mede mogelijk gemaakt door: 
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