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geke naaktgeboren,  

FrieslandCampina

Yvonne van der Vorst,  

FrieslandCampina

wilma taverne, Cargill grea wolters, Vion Food

Vier nominaties  
Kwaliteitsmanager 2013
de jury heeft vier kandidaten voor de verkiezing Kwaliteitsmana-
ger van het jaar genomineerd. 25 juni presenteren zij hun visie 
en praktijkervaringen op de bijeenkomst ‘de waarde van kwali-
teitsmanagement’. tijdens deze congresdag staat het vak kwali-
teitsmanagement centraal, hoe dit zich ontwikkelt en hoe voorlo-
pers onder kwaliteitsmanagers dit vak in de praktijk invullen.

steeds kwaliteitscontroles uitvoert in het kader 
van de vleeskeuringswetgeving naar eigen 
verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf en 
toezicht door de NVWA. VION heeft aan-
toonbaar zijn eigen verantwoordelijkheid 
genomen ten aanzien van voedselveiligheid, 
productintegriteit en het dagelijks via internet 
aantoonbaar maken daarvan aan de toezicht-
houder. Gewerkt wordt om ook over de pres-
taties van de slachterijen op het gebied van 
dierenwelzijn en diergezondheid dagelijks 
naar de NVWA te communiceren. Daardoor 
ontstaat er een veel betere interactie tussen 
bedrijf en overheid, gericht op continue  
kwaliteitsverbetering. 

Cargill
Het vervullen van een voortrekkersrol op het 
vakgebied van kwaliteitsmanagement voor 
plantaardige oliën, ook buiten de eigen orga-
nisatie, was o.a. reden voor de jury om Wilma 
Taverne-Veldhuizen, Food Safety & Quality 
manager bij Cargills granen en oliezaden 
business, te nomineren. Daarbij wil Cargill 
internationaal kennis uitwisselen over risico’s 
en CCP’s, wat tot uiting komt in deelname in 
diverse werkgroepen en betrokkenheid bij het 
ontwikkelen van Convenanten Horizontaal 
Toezicht (VMT 21/22, 2012 pag. 10-13).

• Hans Damman •

Vijf kandidaten van vier verschillende bedrij-
ven hadden zich aangemeld voor de eerste 
VMT/NNK verkiezing van Kwaliteitsmanager 
van het Jaar 2013 (KMvhJ). Het niveau van de 
kandidaten was dermate hoog dat de jury 
besloot niet drie, maar vier kandidaten te 
nomineren voor de titel Kwaliteitsmanager 
2013. Kandidaten werden getoetst aan vijf 
hoofdcriteria: 1. invloed op verbeteren kwali-
teitsniveau; 2. bevorderen van het verschuiven   
van QA naar QM; 3. grensverleggend bezig 
zijn binnen kwaliteit; 4. initiëren en stimule-
ren van kwaliteit in de organisatie en 5. inzet 
voor het vakgebied. De jury liet de criteria 2 
en 5 relatief zwaar meewegen in het eindoor-
deel omdat dit taken zijn die passen bij de 
moderne kwaliteitsmanager.

FrieslandCampina
Yvonne van der Vorst is op het hoofdkantoor 
van FrieslandCampina in Amersfoort QA-
manager Coöperatieve Zaken. Ontwikkelen 
van nieuw kwaliteitsbeleid en het beheren en 
continu doorontwikkelen van dat beleid vor-

men haar belangrijkste taken. Zij heeft Foqus 
Planet ontwikkeld (zie VMT 6, 2013 pag. 
14-17), een integraal systeem waarin zowel 
kwaliteit, voedselveiligheid als duurzaamheid 
wordt geborgd. De jury noemt haar de ‘lin-
king pin’ in de communicatie tussen overhe-
den, maatschappij, leden melkveehouders en 
de onderneming FrieslandCampina.
Tweede genomineerde van FrieslandCampina 
is Geke Naaktgeboren-Stoffels. Als director 
Quality Assurance & Safety bij de Business 
Group Cheese, Butter & Milkpowder is zij er 
na de fusie tussen Friesland Foods en Campi-
na in geslaagd een cultuuromslag te realise-
ren, van intern gedreven en reactief naar meer 
focus op de klant en meer eigen initiatieven. 
Daarbij heeft zij een duurzame gedragsveran-
dering in gang gezet. Zij heeft Sales nadrukke-
lijk bij dit gehele proces betrokken. 

Vion Food NL
Grea Wolters-Beernink vervulde als director 
QA een wezenlijke rol in het gehele transitie-
proces van slachterijen waar de overheid nog 

VMT/NNK congres
Het VMT/NNK congres ‘De waarde van 
kwaliteitsmanagement’ kent een zeer prakti-
sche opzet en vindt 25 juni plaats in De 
Glazen Ruimte in Maarssen; voor meer info: 
www.vmt.nl/kwaliteitsmanagement


