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Meer effectiviteit  
in trainen
FrieslandCampina en Lloyd’s werken aan Foqus

FrieslandCampina heeft in samenwerking met Lloyd’s register 
nederland een trainingsprogramma opgezet om auditoren voor 
het eigen kwaliteitsprogramma Foqus op te leiden. Intensieve 
samenwerking, voortdurend bijstellen van inzichten en het verfij-
nen van trainingsconcepten heeft geleid tot meer effectiviteit 
van zowel de trainingen als het gehele Foqus-programma.

instantie van trainer gekregen. Van Dueren: 
“We helpen mee om trainingen te ontwerpen 
en vullen zelf een deel van de trainingen in.” 
Omdat de trainingen zijn opgezet aan de 
hand van het eigen kwaliteitsprogramma van 
FrieslandCampina, zijn ze heel praktisch van 
aard: “Je werkt met voor de deelnemers 
bekende trajecten en vraagt hen na te denken 
over hun eigen kwaliteitsprogramma’s. Daar-
mee krijgen ze handvatten om verbeteringen 
direct in de eigen situatie toe te passen. Op die 
manier wordt theorie op hetzelfde moment 
nieuwe praktijk”, aldus de assessor manager.

Scoresystematiek
Een praktisch voorbeeld: het Foqus-systeem 
omvat een scoresystematiek per onderdeel 
van de standaard. In totaal zijn dat meer dan 
honderd scores die via een rekenblad leiden 
tot één overall kwalificatie voor een fabriek. 

Na de fusie tussen Friesland Foods en Campi-
na besluit de nieuwe coöperatie Friesland-
Campina om te komen tot één state of the art 
kwaliteitssysteem: Foqus. Suzan Horst is als 
director Quality Affairs van FrieslandCampi-
na vanaf het eerste moment bij Foqus betrok-
ken. “Het ontwerpen van een kwaliteitssys-
teem waarin de hoge standaarden van ons 
bedrijf niet alleen zijn vastgelegd, maar ook 
kunnen worden gecontroleerd, was stap één. 
Maar wij wilden meer. Constant werken aan 
verbetering van kwaliteit was en is ons doel.”
Lloyd’s werd bij dit proces betrokken om een 
benchmark voor FrieslandCampina en Foqus 
uit te voeren, maar ook om te ondersteunen 
bij bijvoorbeeld het trainen van het interne 
auditorsteam dat FrieslandCampina wilde 
samenstellen. “Onze vraag aan Lloyd’s was: 
“Wij hebben een systeem. Is dat wel zo goed 
als wij denken? En help ons als procesbegelei-
ders het systeem te implementeren en vooral 
voortdurend te verfijnen”, licht Horst nader 
toe. Voor dergelijk maatwerk in support is 
volgens haar een onafhankelijke derde partij 
nodig en de keuze viel op Lloyd’s. 

Van theorie naar praktijk
Foqus werd een indrukwekkend boekwerk, zo 
memoreert Jürgen van Dueren den Hollan-
der, die als assessor manager van Lloyd’s nauw 
bij dit project is betrokken. “Maar het boek-
werk moest worden getransformeerd tot een 
werkbaar proces; de organisatie moest er mee 
leren werken. Dat is de stap van ‘paper’ naar 
‘people’. Daar heeft FrieslandCampina alle 
kwaliteitsmanagers bij betrokken en dat doet 
het nog steeds.” Lloyd’s heeft in dat proces de 
rol van coach en ondersteuner en in eerste 

Het doel van Friesland-

Campina met het kwali-

teitssysteem Foqus is 

diep in de processen  

te kijken, inzicht te  

verwerven, verbeterings-

trajecten te ontdekken 

en trajecten te starten 

om veranderingen  

ook daadwerkelijk te 
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Deze scores zijn een vertaling van minors of 
majors die de auditor optekent voor een situa-
tie die wordt aangetroffen. Voor een onder-
deel zijn maximaal vier punten te behalen en 
de laagste score is een 1. Eén major leidt bij-
voorbeeld direct tot aftrek van twee punten. 
Belangrijk is dus dat de auditors een vergelijk-
bare score toekennen voor een vergelijkbare 
situatie; ze moeten op één lijn zitten. Daarom 
worden in de training praktijkvoorbeelden 
van FrieslandCampina gebruikt, waarbij de 
deelnemers in teamverband bepalen welke 
score zij toekennen met de daarbij behorende 
argumenten. Vergelijking van resultaten leidt 
vaak tot nieuwe inzichten en harmonisatie van 
de auditors. Dat is een voortdurend proces.
Eric Timmermans, programmamanager van 
Foqus bij FrieslandCampina: “Je borgt meteen 
de stappen die je maakt en dat verhoogt de 
kwaliteit van de trainingen aanzienlijk.”

Auditteam
FrieslandCampina richtte een eigen auditteam 
op, bestaande uit zo’n 30 medewerkers afkom-
stig uit alle delen van de wereld. Het team is 
verantwoordelijk voor het op een en dezelfde 
wijze uitvoeren van de Foqus-audits van alle 
fabrieken. Horst hierover: “Daarbij gaat het 
om veel meer dan het afvinken van een 
checklist, want daarmee creëer je schijnveilig-
heid. Het doel is vooral om diep in de proces-
sen te kijken, inzicht te verwerven, verbete-
ringstrajecten te ontdekken en – heel belang-
rijk – trajecten te starten om veranderingen 

ook daadwerkelijk te realiseren.” Om die 
reden worden de auditors veel breder 
getraind dan alleen op het bewaken en verbe-
teren van kwaliteit. Ze moeten bijvoorbeeld 
leren omgaan met weerstanden, moeilijke 
boodschappen kunnen brengen, rekening 
houden met culturele patronen en hiërarchi-
sche structuren doorbreken. “Je taak als audi-
tor is dus om processen te interpreteren en de 
te verbeteren onderdelen te lokaliseren, maar 
ook om effectief te communiceren, draagvlak 
te creëren en zo gedragsveranderingen te 
bewerkstelligen”, aldus Timmermans.

Selectie en training auditoren
Bij de selectie van auditoren wordt gekeken 
naar een breed scala aan competenties. Ver-
volgens moet een vierdaagse training com-
pleet met examen succesvol worden afgerond. 
Hierin leren auditors de Foqus-standaard te 
hanteren en te interpreteren. Daarnaast wor-

den ze, tijdens praktijkaudits, getraind in het 
voeren van auditgesprekken aan de hand  
van het Foqus-auditproces en het LRQA 
6-stappenmodel.
Aaldert Schaap is als senior lead assessor en 
trainer voor Lloyd’s vanaf de start bij het 
auditteam betrokken. “We halen alle bestaan-
de auditors jaarlijks voor enkele dagen in 

Nederland bijeen om te praten over actuele 
onderwerpen en zaken die hun effectiviteit als 
auditor beïnvloeden, zoals het organiseren 
van het auditteam, benodigde competenties, 
resultaten van het wereldwijde auditprogram-
ma en aanpassingen in onderliggende stan-
daarden en externe normen. Met Friesland-
Campina bespreken we de effectiviteit van de 
trainingen en de bijbehorende werkvormen. 
Halen we het resultaat dat ons voor ogen staat 
of moeten we zaken bijstellen? Hoe bereiken 
we onze doelen het meest effectief?”

Lerende organisatie
Het trainingsprogramma is inmiddels uitge-
breid naar onderwerpen die de effectiviteit 
van het gehele Foqus-programma ondersteu-
nen, zoals leveranciersaudits, HACCP en 
validatie. Lloyd’s werkt samen met Friesland-
Campina aan een traject waarin Friesland-
Campina steeds zelfstandiger opereert en  

uiteindelijk de trainingen 
overneemt. Daarmee ont-
staat een lerende organisa-
tie, die gewend is om te 
toetsen en te worden 

getoetst en die aan de hand van uitkomsten 
verbeteringstrajecten en de bijbehorende trai-
ningen in gang zet. “Onze rol verschuift van 
trainer naar coach voor de lange termijn”, 
aldus Lloyd’s-man Schaap.

• Hans EbErson •

Drs. H. eberson, eberson & Zo bv

‘ Theorie wordt op hetzelfde 
moment nieuwe praktijk’

De trainingen die Lloyd’s mee heeft opgezet, zijn heel praktisch van aard doordat ze zijn ontwikkeld aan de hand van het eigen kwaliteitsprogramma van FrieslandCampina.  

v.l.n.r.: Jürgen van Dueren den Hollander, eric timmermans, suzan Horst, aaldert schaap.
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