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Constant niveau gaf doorslag
De Maro was als bedrijf toe aan die BRC 

A+. Dat vond niet alleen de auditor, maar 

ook KTBA Kwaliteitszorg. Hun vaste con-

sultant Sandra van Deursen begeleidt De 

Maro al meer dan tien jaar op het gebied 

van kwaliteitszorg en voedselveiligheid. 

Elk jaar legde zij de lat weer een stukje 

hoger. Werd ze strenger om niet alleen een 

hoger, maar ook een constanter kwaliteits-

niveau te bereiken. “Juist die constantheid 

heeft ertoe geleid dat ik vond dat zij klaar 

waren voor de onaangekondigde inspec-

ties”, vertelt Van Deursen. “Ik kan iedere 

dag zo mensen mee naar binnen nemen 

en weet dan dat de zaken in orde zijn.”

Er ontstaat vervolgens een levendige dia-

loog over de inspectie tussen Bart Snijders, 

Sandra van Deursen en bedrijfsleider  

Bernard Sterk.

Terughoudend met oog op risico’s
Bart: “In eerste instantie was ik wel een 

beetje afhoudend toen Sandra voorstelde 

Banketbakkerij De Maro onderscheidt zich  
met BRC A+ certificaat

‘Dit is de dag  
van de waarheid’

“Wat doen we?”, vroeg de auditor van 

Lloyd’s oktober 2012 aan directeur/eigenaar 

Bart Snijders van banketbakkerij De Maro. 

“Gaan we voor de plus?” Die plus symboli-

seert bij BRC (zesde versie) de onaangekon-

digde audit. Voor De Maro zou daarmee de 

jaarlijks aangekondigde audit van twee 

dagen veranderen in een onaangekondigde 

praktijkinspectie gevolgd door een aange-

kondigde papieren audit. Elk duurt een dag.

De Maro is een banketbakkerij in Berkel-

Enschot. Het bedrijf, dat in 1937 werd 

opgericht door Marinus Roodklif, is gespe-

cialiseerd in het bakken van allerlei soorten 

eierkoeken. Snijders begon er in 1995, 

werd in 1999 mede-eigenaar en nam het 

bedrijf in 2006 geheel over van Gerard 

Roodklif, zoon van. In 2010 werd de huidi-

ge locatie gebouwd waar nu negentien man 

personeel (parttime) werkt, waarvan zo’n 

twaalf in de productie. Snijders: “Met onze 

witte eierkoek zijn we uniek. Het afgelopen 

jaar hebben we ons assortiment verbreed, 

onder andere met schuim- en bake-off  

producten.”

Banketbakkerij de maro in Berkel-enschot is eind vorig jaar 
gecertificeerd tegen de BrC a+. Voor de aangekondigde 
papieren audit vond er eerst een onaangekondigde praktijk- 
inspectie plaats. die laatste is niet zonder risico’s. Zenuwachtig 
waren ze dus wel bij de maro, ook al doen ze het hele wat ze 
zeggen dat ze doen. maar lef om zich te onderscheiden hebben 
ze. op naar de volgende uitdaging.

om voor de BRC A+ te gaan. Er hangt wel 

wat van af.”

Bernard: “Je maakt altijd wel eens een fout 

en de BRC is zeer streng, dus je moet goed 

opletten. Altijd! Bij een major afwijking 

krijg je meteen een B+. Daar zijn bedrijven 

best bang voor.”

Sandra: “Dan heb je weliswaar een B, 

maar wel lef getoond dat je het aandurft. 

Een retailer zal je dan echt niet zo snel 

laten vallen.”

Bart: “Tot nu toe zijn naast de BRC-audit 

de bezoeken van de NVWA de enige, 

maar andere zullen er vast komen. Dat 

was ook de achterliggende gedachte om 

richting de plus te gaan. Klanten worden 

steeds strenger, stellen steeds meer eisen. 

Soms hoor je dat klanten onaangekondig-

de audits willen gaan houden. Bij ons 

gebeurde dat dus nog niet, maar …”

Brabantse neuzen
Bart: “We hebben het in november aange-

geven en zijn er daarna al snel voor 

gegaan. Echt veel hebben we niet hoeven 

te veranderen; het is hooguit de puntjes op 

de i zetten.”

Sandra: “De meeste mensen werken hier al 

heel lang. Zij kennen alle ins en outs en 

hebben een groot verantwoordelijkheids-

gevoel. Persoonlijk denk ik dat dat de sleu-

tel is voor het succes.”

Bernard: “We attenderen elkaar op een 

respectvolle manier op het vasthouden van 
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het hoge kwaliteitsniveau. Als wij rond- 

lopen, spreken zij ons ook aan als wij iets 

vergeten of verkeerd doen.”

Sandra: “Wat ik bijvoorbeeld heb gedaan, 

is telkens als ik in de productie kwam nog 

strenger kijken naar wat ik allemaal tegen-

kwam. Daar maak ik foto’s van, die ik later 

met de medewerkers bespreek. Van: zie, 

zo kijkt een auditor er straks ook tegen-

aan.”

De dag van de waarheid
Bart: “Ineens stond de auditor in septem-

ber voor de deur. Het was negen uur. San-

dra was er niet en ikzelf moest een kwar-

tier later weg. ‘Dit is de dag van de waar-

heid’, zei de auditor. Ik heb met hem een 

kop koffie gedronken en onze werkplan-

ning doorgenomen. Daarna zijn Bernard 

en hij de productie ingegaan en ben ik ver-

trokken. Je bent op zo’n moment wel 

zenuwachtig. Voor Bernard en onze men-

sen was het ook de eerste keer.”

Bernard: “Natuurlijk ben je zenuwachtig, 

ook al denken we het hier goed voor 

elkaar te hebben. We hadden KTBA 

gebeld, van, het kan zijn dat ik je vandaag 

nodig heb, maar uiteindelijk hebben we 

Sandra nauwelijks hoeven te raadplegen. 

Ik dacht dat we de productie in zouden 

gaan. Dat hij daar met mensen wilde pra-

ten, wat dingen zou opschrijven en daarna 

weer weg zou gaan. Dat is ook wel 

gebeurd, maar ook hebben alle boeken 

hier op tafel gelegen. We hebben alle in de 

BRC met bruin aangegeven zaken doorlo-

pen. Hij ging pas rond vier uur weer weg. 

Dus net als bij de BRC A zijn we bij de 

plus ook twee dagen kwijt.”

Risico om naar B-niveau te gaan
Sandra: “Tijdens de praktijkinspectie zijn 

er vier minors gevonden. Die moeten bin-

nen 28 dagen zijn verholpen, maar omdat 

de papieren audit snel daarna kwam, is de 

verificatie van de minors daarin meegeno-

men. Bij deze papieren audit, waar men 

ook de productie in gaat, zijn ook vier ver-

beterpuntjes aangetroffen, dus bij elkaar 

acht. Bij tien of meer minors of een major 

wordt het automatisch een ‘B’ niveau.”

Bart: “Als bedrijf loop je dus aanzienlijk 

meer risico op een minor: enerzijds omdat 

de inspectie onverwacht is, anderzijds 

omdat bij twee keer controleren er meer 

kans is op het vinden van dergelijke verbe-

terpuntjes. Als je er als bedrijf dus niet vol-

ledig achter staat, moet je er niet aan 

beginnen. Wij hebben hier gezegd: we 

gaan er voor!”

Bernard: “Bij de inspectie kregen we onder 

andere een minor voor een rubberflap aan 

een machine die versleten was. Dat had-

den we zelf moeten opmerken en moeten 

vastleggen om te worden vervangen. Een 

andere minor kregen we voor regulier 

onderhoud dat volgens het contract voor 

september moest gebeuren, maar toen 

‘Het zal net je tiende minor zijn’

Bart snijders (rechts) en Bernard sterk met op de voorgrond witte eierkoeken. snijders: “in eerste instantie was ik wel een beetje afhoudend toen sandra (van deursen, red.) voor-

stelde om voor de BrC a+ te gaan. er hangt wel wat van af.”
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mee te willen nemen om te laten zien hoe 

wij het hier doen. Prima.”

Uitbreiding
Bart: “We leveren aan de meeste retailers 

en groothandels. Als ik hun inkopers vertel 

dat we nu BRC A+ hebben, reageren ze 

positief en maken daar meteen een notitie 

van. Met ingang van maart liggen we met 

twee producten, schuim en bake-off, onder 

onze eigen naam De Maro bij een retailer 

in het schap. Verder zijn we met een retai-

ler waar we al deels aan leverden door de 

hoge certificeringen en proactieve pro-

ductontwikkeling een samenwerkingsver-

band voor langere tijd aangegaan voor het 

dit jaar op de markt brengen van een aan-

tal nieuwe producten. 

We zijn een ambitieus bedrijf. Na de nieuw-

bouw in 2011 zijn we bezig dit jaar nog 

eens 2000 m2 bij het bedrijf te trekken. We 

gaan onze inpakactiviteiten en het magazijn 

optimaliseren en verplaatsen naar de nieuw-

bouw en op de vrijgekomen plek komt een 

derde productlijn. Nu de uitdaging van de 

BRC plus gerealiseerd is, moeten we weer 

een nieuwe uitdaging hebben.”

•  Hans Damman •

nog niet was uitgevoerd. De afspraak was 

al wel geagendeerd, en zou in november 

plaatsvinden, maar dan doe je niet wat er 

op papier staat en heb je dus een minor.”

Bart: “Dat vind ik dan wel ver gaan. 

Natuurlijk willen ze je scherp houden, 

maar op de manier waarop wij hier wer-

ken. We hebben een onderhoudscontract, 

het onderhoudsbedrijf had het druk, we 

hebben een afspraak staan, dat konden we 

allemaal netjes aantonen en dan krijg je 

toch een minor omdat je vier weken later 

dan gepland het onderhoud laat uitvoeren. 

Het zal net je tiende minor zijn. Reken er 

op dat ik dan op spanning zou staan...”

Bernard: “Ik denk niet dat een auditor het 

op iets dergelijks zou laten klappen. Dat 

zou niet reëel zijn. We maken allemaal 

foutjes.”

Bart: “Naar aanleiding van de minor voor 

het nog niet uitgevoerde onderhoud heb-

ben we alle onderhoudscontracten nagelo-

pen en gekeken welke afspraken er zijn 

gemaakt en houden nu de leverancier aan 

de afgesproken datum. Doen wat je zegt. 

Dat hebben we de volgende keer dan weer 

op orde.”

Waar gaat dit over!
Bart: “Wat mij als ondernemer is tegenge-

vallen, is het detailniveau van de vragen. 

Waar gaat het over, denk je wel eens. Dan 

ga ik ook de discussie met de auditor aan. 

Aan de andere kant realiseer ik me, dat als 

ze bij ons de productie zien, zij toch 

ergens een opmerking over moeten 

maken, een verbeterpunt vinden waar ook 

wij weer beter van worden.”

Bernard: “In feite vinden we het ook wel 

prettig als ze iets vinden. Je gaat door die 

punten toch weer naar een hoger niveau. 

Dat is toch wat je wilt.”

Sandra: “Dit bedrijf profileert zich met 

kwaliteitsproducten. Dan moet je ook zor-

gen dat die kwaliteit in de gehele bedrijfs-

voering terug komt. Daarom is die A+ zo 

mooi, omdat je daarmee kunt aantonen 

dat wat je beweert ook daadwerkelijk zo 

is. Dat je daarvoor staat en dat je produc-

ten hun prijs waard zijn. Dat je – als je 

daar onder zou gaan zitten – die kwaliteit 

ook niet meer kunt garanderen.”

Positieve veranderingen
Bart: “Belangrijkste van de plus is dat je 

daarmee extern, maar ook richting je eigen 

personeel kunt laten zien dat je het hele 

jaar door op dezelfde manier op een hoog 

kwaliteitsniveau werkt. Dat ze continu 

scherp zijn. Anders werkt het niet. Zij 

moeten het doen. Wij leveren aan de 

meeste groothandels en retailers. Ik nodig 

hun inkopers hier uit. Kom ons maar 

bezoeken, kom de locatie maar zien, als ik 

je niet kan overtuigen met het hebben van 

het BRC A+ certificaat. Natuurlijk willen 

ze graag komen, weten waar hun eierkoe-

ken vandaan komen. Vaak zijn zij best 

gecharmeerd van onze aanpak. Twee 

weken geleden kregen we een NVWA-in-

spectie. De inspecteur was verrast door 

onze gastvrije en relaxte manier van wel-

kom heten. Dat maakte hij niet veel mee. 

Maar na al die jaren de BRC-A te hebben 

en nu dus BRC A+, hebben we niets te vre-

zen. ‘Ga u gang. Moet er nog iemand met 

u mee of vindt u zelf de weg’, grapte ik. 

Na afloop zei hij graag eens een collega 

Bart snijders, sandra van deursen en Bernard sterk (v.l.n.r.): “we moesten hooguit nog de puntjes op de i zetten.”
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