
040

VMT   .   19 SEPTEMBER 2014   .   NR 12VOEDSELVEILIGHEID & KWALITEIT

‘Anticipeer op  
ontwikkelingen’
 

Kwaliteitsmanager Marco Bijl ontstijgt  
product bij Dorel Juvenile

Als ‘Business Quality Assurance Manager’ houdt Marco Bijl zich 
bij Dorel Juvenile niet meer bezig met producten als Maxi-Cosi, 
maar met de processen in de gehele organisatie. Een rol die 
NNK ook aan de managers in de voedingsmiddelenindustrie 
toedicht. Vandaar dat Bijl keynote spreker is op de VMT/
NNK-bijeenkomst ‘Kwaliteitsmanagement in Food’. Heb  
oog voor ontwikkelingen en pas daar je businessmodel  
en kwaliteitsmanagementsysteem tijdig op aan, luidt de  
centrale boodschap van deze bevlogen kwaliteitsmanager.

Marco Bijl: “Van oudsher maakt Dorel 
Juvenile (zie kader) autostoelen voor kinde-
ren met als bekendste merken Maxi-Cosi, 
Bébé Confort en Quinny. Tot 2009 waren er 
twee productiesites, een in Frankrijk en een 
in Helmond. De productie in Frankrijk 
werd verplaatst naar Portugal en China,  
die in Helmond is gebleven. Ieder had zijn 
eigen kwaliteits-, marketing-, engineering- 

en verkoopafdeling. Die werkten deels 
samen, maar waren soms ook elkaars con-
current. Vandaar dat Exco, het executive 
committee van Dorel, in 2009 besloot er 
één hiërarchische organisatie van te maken. 
Alle afdelingen zijn toen gecentraliseerd, 
ook Kwaliteit. De kwaliteit van de produc-
ten en de organisatie werd opgesplitst. Dat 
was nieuw; nog steeds zijn er weinig bedrij-
ven die dit onderscheid maken. Onder de 
kwaliteit van de organisatie verstaan wij dat 
de organisatie zelf goed in staat moet zijn 
om de doelen te halen en goede producten 
volgens afgesproken specificaties te leveren. 
De nadruk ligt daarbij op hoe processen 
verlopen en hoe de organisatie daarop is 
ingericht. Wat gaat er fout, waarom en  
hoe kan het beter?

Update van businessmodel
Toen langzaam duidelijk werd wat proces-
management nu echt inhield en wat dat 

werkelijk voor de organisatie kon beteke-
nen, heb ik gezegd: moeten we niet voordat 
we naar de processen gaan kijken, nagaan 
of we nog wel met de juiste zaken bezig zijn. 
Waren de basisuitgangspunten – en daar-
mee het gehele businessmodel – voor Dorel 
nog up-to-date? Op dat moment opereer-
den we alleen business-to-business. We 

Keynote spreker
Marco Bijl is keynote spreker op de bijeen-
komst ‘Kwaliteitsmanagement Food’ die 
VMT en NNK op 30 oktober organiseren. 
Hij zal daar vooral ingaan op hoe Dorel zijn 
businessmodel heeft aangepast , daarvoor 
met behulp van het praktische en down- 
to-earth model OSGM een strategie voor 
heeft bepaald en hoe hij als business kwali-
teitsmanager in de nieuwe organisatie de 
bedrijfsprocessen bewaakt met behulp van 
de Sqeme-methodiek. Hierbij ligt de focus 
niet op hoe medewerkers dingen moeten 
doen, maar vooral op wat zij nodig hebben 
om goed te kunnen functioneren.
Voor meer info: vww.vmt.nl/bijeenkomsten

Naast zijn werk bij Dorel is Bijl zelfstandig 
ondernemer. Hij helpt bedrijven met het 
organiseren van de toekomst door innova-
tieve businessmodellen en de implementa-
tie hiervan in de organisatie.

Dorel Juvenile Europe
Dorel Juvenile Europe produceert innovatie-
producten en services voor opgroeiende 
kinderen. Sterke merken als Maxi-Cosi, 
Bébé Confort, Quinny, Safety 1st en Baby 
Art zijn verkrijgbaar in meer dan 80 landen. 
Dorel Europe heeft momenteel 1300 
medewerkers in 13 landen.” Doelgroep zijn 
ouders met kinderen van -9 maanden tot 
12 jaar. www.doreleurope.com
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Marco Bijl: “Ga na wat je kunt leren van anderen, bijvoorbeeld veranderend eigenaarschap.”

maakten een product, verkochten dat aan 
grote retailketens als Prenatal, die zetten het 
in de winkel waar de consument een blauwe 
koopt en mee naar huis nam. Dat was ons 
businessmodel. Maar kon dat ook anders?

Canvasmodel
Het boek ‘The Business Model Canvas’ 
inspireerde me. Hierin behandelt Alexander 
Osterwalder businessmodellen waarmee je 
als bedrijf geld kunt verdienen. Feitelijk is 
het Canvas model een A4’tje dat verdeeld is 
in negen vakken waarin het hele business-
model is ondergebracht: klantsegmenten; 
distributiekanalen; klantenmanagement; 
kernactiviteiten; kern resources; belangrijk-
ste partners; kostenstructuur en omzet-
bronnen. Elk daarvan hebben we kritisch 
doorlopen. Wat gebeurt er in de markt, wat 
doen concurrenten, welke ontwikkelingen 
zijn gaande bij de technologie, de wetgeving 
en macro-economie. Moeten we bijvoor-
beeld alleen de retail blijven beleveren of 
ook rechtstreeks aan de consument gaan 
leveren? En hoe doe je dat; via een vracht-
wagen aan de winkel of rechtstreeks aan de 
consument en welke services kunnen we 
dan direct aan de consument gaan leveren? 
Al dergelijke keuzes hebben grote gevolgen 
voor de belangrijkste processen; ook die 
moet je anders inrichten. 

Gemeenschappelijk beeld
Met alle directeuren hebben we eerst het 
bestaande businessmodel van Dorel bespro-
ken. Daar bleek nog onduidelijkheid over te 
zijn; na een dag hadden we één gemeen-
schappelijk beeld. Met deze input is Exco 
met een extern adviesbureau aan de slag 
gegaan.
Zij kijken daarbij vooral naar de context; 
wat doet de omgeving, de concurrentie, de 
markt, de technologie, de wetgeving, enzo-
voorts. Maar ook, wat kunnen we leren van 
andere businessmodellen zoals Ryan Air, 
Skype of Spotify. Hoe kunnen wij voorko-
men dat wij een Free Record Shop worden? 
Bijvoorbeeld door te kijken of de toekom-
stige klant nog wel eigenaar van ons pro-

duct moet zijn of dat hij deze alleen nog 
gebruikt. Dat we feitelijk transport aanbie-
den voor kinderen. Dat ouders deelnemen 
aan een programma waarin wij er voor zor-
gen dat zij op het juiste moment over het 
juiste product beschikken, zonder dat zij 
dat hoeven te kopen en eigenaar worden 
van het product. Dat betekent dus ook dat 
je product niet vernietigd wordt, maar 
geschikt moet zijn (bijvoorbeeld krasbe-
stendig) om te worden hergebruikt. Dat 
betekent ook dat je product hygiënisch 
moet zijn, vandaar dat wij ons product 
moeten onderverdelen in een technisch 
deel (kunststof schaal) dat kan worden her-
gebruikt en een hygiënisch deel (de bekle-
ding) dat vernieuwd moet worden.

Verbruiksartikelen
Natuurlijk hebben voedingsmiddelen een 
geheel ander karakter dan onze gebruiksar-
tikelen. Toch zie je ook bij verbruiksartike-
len bewegingen. Als een producent, zeg een 
koffieboer, zijn ogen sluit voor deze ontwik-
kelingen en zegt ‘wij maken koffie en that’s 
it’.... Waarom niet eens kijken naar wat er 
nu eigenlijk gebeurt. Dat wil niet zeggen  
dat je ineens iets geheel anders moet gaan 
doen, maar je moet wel zorgen dat je orga-
nisatie wendbaar blijft en inspeelt op ont-
wikkelingen die bedreigend zijn voor je 
core business. Dat doe je in eerste instantie 

op kleine schaal, maar soms kom je gaande-
weg tot de ontdekking dat een van die pro-
jecten na enige tijd veel groter is geworden 
dan je ooit had gedacht en – wie weet – op 
termijn wel de potentie heeft een van de 
belangrijkste verdienmodellen te worden. 
Dat voedingsmiddelenfabrikanten dat nog 
nauwelijks doen, verbaast mij zeer. Als je 
niet tijdig inspeelt op nieuwe ontwikkelin-
gen loop je kans te eindigen als Free Record 
Shop, OAD, Siebel en al die andere. 
Gebruik je luxe positie die je nu nog hebt 
om je in de ontwikkelingen in consumen-
tenvraag, technologie, distributie enz. te 
verdiepen zodat je tijdig je bakens kunt ver-
schuiven, want als die ontwikkelingen zich 
wel (onverwacht) voordoen, ben je feitelijk 
te laat.
Kwaliteitsmanagers moeten daarom een bre-
dere scope hebben dan slechts productkwali-
teit en deze rol ook voor zichzelf opeisen. 
Dat het merendeel van hen zich nog vooral 
toelegt op productkwaliteit, fabrieksproces-
sen en efficiency, zegt mij iets over de vol-
wassenheid van een organisatie en zelfs de 
hele branche. Laat de CEO niet slechts kij-
ken naar de financiële kengetallen gebaseerd 
op uitgangspunten uit het verleden. Ga 
samen met hem de toekomst organiseren.”

• HANS DAMMAN •
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