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Zoek je ruimte op!
Kwaliteitsmanager wordt schaap met zeven poten

geke Naaktgeboren-stoffels van FrieslandCampina is gekozen 
tot Kwaliteitsmanager Food 2013. Zij is de eerste kwaliteits- 
manager die deze door Vmt ingestelde prijs heeft gewonnen. 
de moderne kwaliteitsmanager is vooral een businesspartner 
en ketendenker, is flexibel en heeft een organisatiebrede blik. 
dat gevoegd bij de traditionele taken maakt hem tot een 
schaap met zeven poten.

Food) kregen een ingelijste oorkonde. Alle 
genomineerden werden destijds door twee 
juryleden, een kwaliteitskundige en sector-
deskundige, bezocht, waarbij ook met de lei-
dinggevende van de kandidaten is gespro-
ken. Belangrijke criteria voor de beoordeling 
waren de mate waarin de kandidaat zicht-
baar invloed heeft op het verbeteren van het 
kwaliteitsniveau binnen de organisatie, hij/zij 
kwaliteit in de organisatie initieert en stimu-
leert, en grensverleggend bezig is. 

Kwaliteitsmanager ‘nieuwe stijl’
Alle genomineerden zijn volgens de jury 
goede voorbeelden van een kwaliteitsmana-
ger ‘nieuwe stijl’. Prijsuitreiker en juryvoor-
zitter Olaf Fisscher (hoogleraar Organisatie-
kunde en Bedrijfsethiek, Universiteit Twen-
te) lichtte toe dat de keuze tussen de 
kandidaten lastig was. “De gemene deler tus-

sen de kandidaten is, dat ze 
over ‘wij’ praten en dus 
samenwerking met anderen 
voorop stellen, en het veel 
over de toekomst hebben. 
Ketenregie en externe oriën-
tatie staan bij alle genomi-
neerden centraal. Het enige 

thema dat ik miste in de presentaties, was het 
thema innovatie”, aldus Fisscher. 

Bewustwording
Naaktgeboren legde in haar presentatie de 
nadruk op durf en overtuigingskracht. Zo 
presenteerde zij aan haar MT een ‘alternatie-
ve troonrede’ waarin zij haar visie over kwa-
liteit uiteenzette. Na dat betoog kreeg ze vol-

De spanning steeg tijdens de bijeenkomst 
‘Verander mee met kwaliteitsmanagement’ 
op 8 oktober in de Glazen Ruimte in Maars-
sen. Het middagprogramma van deze door 
VMT en NNK georganiseerde bijeenkomst 
stond namelijk geheel in het teken van de 
verkiezing van de Kwaliteitsmanager Food 
2013. Deze door VMT ingestelde prijs werd 
voor het eerst uitgereikt. Vier kwaliteitsma-
nagers, allen vrouw, waren door een jury 
genomineerd voor de prijs. Op de dag zelf 
deelden zij hun kennis met de deelnemers en 
werden door de jury en deelnemers beoor-
deeld, inhoudelijk, maar zeker ook op de 
manier van zichzelf presenteren en anderen 
kunnen overtuigen van eigen visie en bood-
schap. 

Overtuigende winnaar
Naaktgeboren ontving als winnaar een fraai 
bronzen beeldje voor haar bewezen invloed 
op het kwaliteitsbeleid binnen de Business 
Group Kaas, Boter & Melkpoeder van Fries-
landCampina. Het publiek gaf haar 33 van 
de 59 uitgebrachte stemmen. De publieks-
stemming telde voor een kwart mee in de 
finale-uitslag. De stemmen van de jury, 
bestaande uit vier sectoronafhankelijke kwa-

liteitskundigen en vier sectordeskundigen, 
telden voor driekwart mee. De drie andere 
genomineerden Wilma Taverne-Veldhuizen 
(Cargill), Yvonne van der Vorst (Friesland-
Campina) en Grea Wolters-Beernink (VION 

geke Naaktgeboren ontving als Kwaliteitsmanager 

Food 2013 een fraai bronzen beeldje.
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Figuur 1a. de ontwikkeling van kwaliteitsmanagement in de loop van de tijd met 

bijbehorende kwaliteitsmodellen.

Figuur 1b. de vier 

niveaus van kwaliteits-

management: bij iedere 

‘schil’ past een ander 

type kwaliteitsmanager.

Jaarlijks evenement
VMT en NNK willen met het instellen van de prijs  
Kwaliteitsmanager Food nadrukkelijk aandacht vragen 
voor het vak kwaliteitsmanagement en de positie en rol 
die kwaliteitsmanagers in voedingsmiddelenbedrijven 
kunnen vervullen. De verkiezing Kwaliteitsmanager 
Food wordt uitgebouwd tot een jaarlijks ontmoetings-
punt waar kennisoverdracht centraal staat. Kennis over 
het vak zelf, maar zeker ook de persoonlijke vaardighe-
den waarover een kwaliteitsmanager ‘nieuwe stijl’ meer 
en meer zal moeten beschikken. Om zich daarop verder 
te oriënteren ontvingen alle deelnemers van het NNK 
gratis het boek ‘Perspectieven op Kwaliteit.nl’.

ledig commitment om veranderingen door 
te voeren. Een sterke visie op kwaliteit, 
bewustwording van gedrag en actiegericht-
heid zijn daarbij volgens Naaktgeboren 
belangrijke succesfactoren. Bij de visie- 
ontwikkeling heeft ze niet alleen commercie, 
maar ook de klanten zelf betrokken. Zo heeft 
ze een film laten maken waarin klanten aan 
het woord komen die de steeds strengere 
klanteisen op het gebied van productkwali-
teit en kwaliteit in het algemeen verwoorden. 
Hiermee heeft ze locatiemanagers bewust 
gemaakt van de noodzaak om een uniform 
en streng hygiëne- en zoneringsbeleid door 

te voeren in de deels verouderde zuivel- 
fabrieken. 
Wilma Taverne van Cargill benadrukte 
vooral de rol van de kwaliteitsmanager in 
risico- en incidentmanagement. “Ketenken-
nis is essentieel om sturing te kunnen geven 
aan risicoanalyses van gevaren die kunnen 
optreden in de gehele supply chain, van teelt 
tot en met opslag”, aldus Taverne. 
In haar presentatie over het duurzaamheids-
programma Foqus Planet in de melkveehou-
derij toonde Yvonne van der Vorst van 
Friesland Campina aan dat het inbedden 
van duurzaamheid een belangrijke bijdrage 
levert aan de continuïteit van de sector. Van 
der Vorst: “QA is in dit project vooral de 
regisseur van een proces van meningen 
ophalen bij melkveehouders, actief luisteren 
en inspireren vanuit het waarom.”
“Zeven jaar geleden heeft het overgaan van 
de verantwoordelijkheid van overheid naar 
bedrijfsleven in de vleessector geleid tot 
een cultuurshock”, aldus Grea Wolters. 
VION heeft daarop ingespeeld door het 
opzetten van een door de overheid goedge-
keurde HACCP-standaard. Zij communi-
ceert dagelijks aan de NVWA middels visu-
ele ‘dashboardtekens’, die duidelijk maken 
of zaken zoals proceshygiëne wel of niet 
goed lopen. 

Kansen grijpen
Cees Beek, bestuurslid NNK, schetste een 
historisch beeld van de ontwikkeling van het 
vakgebied kwaliteitsmanagement. Er zijn 
vier niveaus te onderscheiden die in de tijd 
in belang zijn toegenomen: product (QC), 
proces (QA), organisatie (QM) en maat-
schappij (SQM) (zie figuur 1a en 1b). Het 
vakgebied is daardoor steeds breder gewor-
den. Bij iedere ‘schil’ past een ander type 
kwaliteitsmanager. De kwaliteitsmanager in 
de food is nog te veel blijven hangen in de 
QA/QC-sfeer, lichtte Beek toe. Dit is ook 
gebleken uit een gezamenlijk onderzoek van 
NNK, VMT en WUR in 2012. Beek: “De 
kwaliteitsmanager in food kan kansen grij-
pen om zich te verbreden en te verdiepen”, 
iets dat latere sprekers bevestigden.

Kathedralen bouwen
Het lef waarover de moderne kwaliteits- 
manager moet beschikken om uit de eigen 
comfortzone te stappen, werd benadrukt in 
de vermakelijke presentatie door beroeps-
presentator Daan Quakernaat. Als metafoor 
voor de functie van kwaliteitsmanager 
gebruikte hij het bouwen van kathedralen in 
de middeleeuwen: destijds een project waar-
van men niet wist of het ging lukken. Met de 
zwart-wit cirkel (zie figuur 2) illustreerde hij 



035

Figuur 2. “Kwaliteit is jullie kathedraal”, aldus spreker daan Quakernaat. “Je 

moet durven dromen, (wit), maar ook je dromen durven afrekenen (zwart).”

kan en mag de kwaliteitsmanager in de food 
veranderen? Vanuit de zaal stelde Suzan 
Horst (FrieslandCampina) als kritische noot 
dat je inhoudelijke kennis mist als je vooral 
communicatieve kanten waardeert bij kwali-
teitsmanagers. “Je redt het niet met een cha-
rismatisch schaap met zeven poten”, aldus 
Horst. “Inhoudelijke experts blijven echt 
nodig”. Dit werd ook bevestigd door Taverne 
van Cargill die stelde dat je pas (extern) kan 
beïnvloeden als je de nodige vakkennis en 
analytisch inzicht hebt. 
Als oplossing voor grotere organisaties 
kwam naar voren dat er voor elk van de door 
Beek geschetste niveaus een ander type kwa-
liteitsmanager opereert met verschillende 
competenties. In middelgrote organisaties 
kan de QC/QA georiënteerde kwaliteitsma-
nager zich scholen op vlak van persoonlijke 
en sociale vaardigheden, en op gebied van 
verander- en organisatiemanagement.

• Irma Schönherr • 

i. schönherr, schönherr Kwaliteitsadvies,  

irma@schonherrkwaliteitsadvies.nl, 06-10205146

dat er een goede balans moet zijn tussen 
zwart en wit. De zwarte helft staat voor tech-
niek en afrekenen (structuur en regels), de 
witte helft voor passie en dromen (visie, 
intuïtie, betrokkenheid). Een sterk punt van 
de zwarte helft is de veelgebruikte PDCA 
(Plan-Do-Check-Act) cirkel van Deming, de 
valkuil daarbij is het te veel doorslaan in 
regels. Quakernaat illustreerde dit met een 
wirwar van fietswaarschuwingsbordjes uit de 
Utrechtse binnenstad. 

Schilderspalet
Het zoeken naar de balans kwam ook naar 
voren in een open en eerlijk betoog over de 
loopbaanervaringen van Gertjan Koudijs in 
onder meer de automotive industrie en bij 
Defensie. De rode draad in zijn carrière is 
dat hij steeds getracht heeft kwaliteit zoveel 
mogelijk in de lijn neer te leggen, ‘daar waar 
het thuis hoort’.  
Koudijs, thans werkzaam bij Morpho e-do-
cuments division (producent van simkaar-
ten, bankpassen en identificatiebewijzen): 
“De kwaliteitsmanager kun je vergelijken 
met een schilder met zijn palet: maak 
gebruik van verschillende methoden en 
‘tools’ om kwaliteitsverbeteringen te imple-
menteren. Luister hierbij goed naar de klant 
en de organisatie. Vooral je eigen inzet en 

houding is daarbij belangrijk.” Andere com-
petenties die werkgevers stellen aan de 
moderne kwaliteitsmanager zijn flexibiliteit, 
meebewegen met de business en klantgericht-
heid, aldus Jakob Jan Verbraak van DUPP 
Food Recruitment. Tien tot vijftien jaar gele-
den was dat heel anders: een kwaliteitsmana-
ger moest toen vooral vasthoudend zijn en 
structuur kunnen aanbrengen. 

Externe oriëntatie 
Dat externe oriëntatie van de kwaliteitsma-
nager steeds belangrijker wordt, bleek ook al 
uit de presentaties van Van der Vorst en 
Wolters. “Samenwerken en contacten onder-
houden met andere stakeholders in de keten 
draagt bij aan kwaliteit”, aldus Van der Vorst. 
Vanuit de zaal werden er vragen gesteld aan 
Wolters wat VION heeft gedaan met de kri-
tiek in de media over vlees met het ‘Beter 
Leven-kenmerk’. Wolters lichtte toe dat QA 
een belangrijke rol heeft gespeeld in de uitleg 
aan klanten over hoe het VION kwaliteits-
systeem werkt. “Klanten hebben hier positief 
op gereageerd”, aldus Wolters. 

‘Schaap met 7 poten’
In de daaropvolgende paneldiscussie onder 
leiding van dagvoorzitter Els Cornelissen 
(Vezet) stonden drie vragen centraal: Wil, 

de winnaar en drie genomineerden: v.l.n.r.: wilma taverne (Cargill), geke Naaktgeboren  

(FrieslandCampina), Yvonne van der Vorst (FrieslandCampina) en grea wolters (Vion Food).


