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congres

Verbeteren  
door opleiding
kwaliteit op de werkvloer bereik je met gemotiveerde en goed 
opgeleide medewerkers, goede zakenpartners en goede  
kwaliteitssystemen. Dit bleek uit het congres ‘kwaliteit vanaf  
de werkvloer’ georganiseerd door PAvo en vmT.

telde juist over de uitbesteding van de 
schoonmaak. Hago food & industry voert 
de schoonmaaktaken uit bij Vergeer Hol-
land. “Dagelijkse communicatie en verifi-
catie op basis van vooraf gemaakte afspra-

ken is belangrijk voor 
een goede samenwer-
king en schoonmaak-
borging.” Schoonmaak 
wordt dagelijks in het 
ochtendoverleg bespro-
ken en direct gesancti-

oneerd. Als een object geen of geen goede 
schoonmaak heeft gehad wordt dat direct 
1:1 in het factuuroverzicht verwerkt. Ver-
geer en Hago kennen hierdoor geen 
maandfacturen meer met creditnota’s 
maar alleen nog maar facturen op maat 
en naar de werkelijkheid. Als een lijn 
door Vergeer niet juist wordt opgeleverd 
voor schoonmaak en Hago heeft hierdoor 
meer werk komt dat meerwerk ook terug 
in het factuuroverzicht. “Het systeem van 
het elkaar raken in de portemonnee is in 
beginsel even wennen maar werkt als de 
beste”, vertelt Vos. “Er is altijd één aan-
spreekpunt voor schoonmaak aanwezig 
bij Vergeer. Medewerkers van Vergeer 
maken nauwelijks zelf nog iets schoon, 
dat gebeurt altijd vanuit de flexibele 

Op een zonnige vrijdag vonden vele kwa-
liteitsmanagers de weg naar het congres 
‘Kwaliteit vanaf de werkvloer’. Reiniging, 
automatisering van kwaliteit, opleiden 
van operators zijn thema’s waar ze regel-
matig mee te maken krijgen. De schoon-
maak van de productiefabriek is bijvoor-
beeld een zeer belangrijke taak. Aan het 
woord kwamen twee bedrijven die res-
pectievelijk de schoonmaak met eigen 
medewerkers uitvoeren of uitbesteden 
aan een schoonmaakbedrijf.

Wie maakt schoon?
Jeroen Spruit, projectmanager operations 
Excellence bij groentesnijderij Hessing, 
houdt de reiniging van de productieloca-
ties in eigen beheer. Het schoonmaakpro-
ces is strikt geborgd. De productie con-
troleert voor de start de schoonmaak. 
Quality Control (QC) controleert de 
schoonmaak onder andere door swabs af 
te nemen. Zowel productie als schoon-
maak rapporteren aan de productie- 
manager. QC en QA rapporteren aan  
de algemeen directeur. 
In 2012 nam Hessing Groentehof in Hel-
mond over. Dit betekende een locatie met 
een andere inrichting, bedrijfscultuur, 
organogram, reinigingsmethodes en 

andere machines. Na controles bleken 
bepaalde waarden (binnen wettelijke 
grenzen) verhoogd te zijn vergeleken met 
de andere Hessing-fabrieken. Deze verho-
gingen bleken niet te verklaren zonder 

erop in te zoomen. Om de waarden 
omlaag te krijgen, werd Spruit ingescha-
keld om het hele schoonmaakproces in 
kaart te brengen. Hij vroeg het bedrijf 
ECO2Clean om een 0-meting uit te voe-
ren. Hij was aanwezig bij de schoonmaak 
(ook ’s nachts) en sprak met iedereen. Het 
bleek dat de schoonmaak een sluitpost 
was. Ook waren sommige machines  
verouderd waardoor sommige plaatsen 
moeilijk reinigbaar waren. Volgens Spruit 
duurde het drie maanden om de ‘Hes-
sing-standaard’ te implementeren op  
de locatie in Helmond. 

Uitbesteden
Kevin Vos, manager kwaliteit bij kaassnij-
derij en -verpakker Vergeer Holland ver-

‘ Er is altijd 1  
aanspreekpunt voor 
schoonmaak aanwezig’




