
037

VoedselVeiligheid & KwaliteitVmt   .   20 september 2013   .   Nr 20

geke Naaktgeboren,  

FrieslandCampina

Yvonne van der Vorst,  

FrieslandCampina

wilma taverne, Cargill

grea wolters, Vion Food

Manage uw voedselveiligheid
Ervaringen centraal bij keuze kwaliteitsmanager

het beleid rond kwaliteit, voedselveiligheid en mVo ligt bij  
voedingsmiddelenproducenten nogal eens onder druk. een 
goed moment om te kijken hoe collega’s deze zaken intern en 
extern hebben geregeld. Vier food kwaliteitsmanagers vertellen 
op de Vmt/NNK-bijeenkomst op 8 oktober over hun ervarin-
gen, al kan er maar één de beste zijn: die mag zich een jaar lang 
Kwaliteitsmanager Food 2013 noemen.

Vion Food NL 
Grea Wolters-Beernink vervulde als director 
QA een wezenlijke rol in het gehele transitie-
proces van slachterijen, waar de overheid nog 
steeds kwaliteitscontroles uitvoert in het kader 
van de vleeskeuringswetgeving naar eigen 
verantwoordelijkheid van het bedrijf en toe-
zicht door de NVWA. Over de prestaties van 
de slachterijen op het gebied van dierenwel-
zijn en diergezondheid wil men dagelijks naar 
de NVWA communiceren. Daardoor ontstaat 
een betere interactie tussen bedrijf en over-
heid die is gericht op continue kwaliteits- 
verbetering. 

Cargill
Het vervullen van een voortrekkersrol en  
leidend zijn, ook buiten de eigen organisatie, 
op het vakgebied van kwaliteitsmanagement 
voor plantaardige oliën, was onder andere 
reden voor de jury om Wilma Taverne- 
Veldhuizen te nomineren. Zij is Food Safety  
& Quality manager bij Cargill business group 
Grain & Oilseeds. Daarbij wil Cargill inter- 
nationaal kennis uitwisselen over risico’s en 
CCP’s via deelname in werkgroepen en of het 
ontwikkelen van Convenanten Horizontaal 
Toezicht.

VMT/NNK-bijeenkomst  
‘ Verander mee met  
kwaliteitsmanagement’

Datum: 8 oktober 2013.
Locatie: De Glazen Ruimte, Maarssen. 
Zie voor het volledige programma en 
inschrijven: www.vmt.nl/bijeenkomsten

• Hans Damman •

Plofkip, paardenvleesschan-
daal, poepvlees, keurmerken 
en verkeerd geëtiketteerde 
allergenen halen de media. 
Meer dan ooit is aandacht 
voor het vak kwaliteitsma-
nagement noodzakelijk. Ener-
zijds voor de onderliggende 
theorie, maar zeker ook voor 
praktische aspecten in de 
vormgeving van het kwali-
teits- en MVO-beleid tot  
en met tal van praktische uit-
voeringsaspecten. Al deze 
zaken staan centraal op de  
bijeenkomst ‘Verander mee 
met kwaliteitsmanagement’ 
die VMT en NNK (Neder-
lands Netwerk voor Kwali-
teitsmanagement) op 8 okto-
ber in Maarssen organiseren. 
Maar liefst vier kwaliteitsma-
nagers van toonaangevende 
bedrijven als Cargill, Fries-
landCampina (2x) en Vion 
Food zullen daar het woord 
voeren èn worden beoordeeld 
door de deelnemers. Degene 
met de beste case en presenta-
tie zal worden gekozen tot 
Kwaliteitsmanager Food 2013. 

Een deskundige jury toetste vijf kandidaten 
aan vijf hoofdcriteria en was zo onder de 
indruk van de kandidaten dat zij besloot om 
niet drie, maar zelfs vier kandidaten te nomi-
neren en daarmee hun kennis te delen met de 
sector. Wie zijn deze toppers?

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 Focus 
Planet ontwikkeld, een integraal systeem 
waarin zowel kwaliteit, voedselveiligheid als 
duurzaamheid worden geborgd. De jury 
noemt haar de ‘linking pin’ in de communi-
catie tussen overheden, maatschappij, leden 
melkveehouders en de onderneming Fries-
landCampina. Tweede kandidaat van Fries-
landCampina is Geke Naaktgeboren-Stoffels. 
Als director Quality Assurance & Safety bij de 
Business Group Cheese, Butter & Milkpowder 
realiseerde zij na de fusie tussen Friesland 
Foods en Campina een cultuuromslag van 
intern gedreven en reactief naar meer focus 
op de klant en meer eigen initiatieven. Zij is 
erin geslaagd een duurzame gedragsverande-
ring in gang te zetten en heeft sales nadrukke-
lijk bij dit gehele proces betrokken. 


