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HOOG TIJD VOOR EEN NIEUW TYPE RETAILSTANDAARD

Magie huidige  
standaarden lĳkt uitgewerkt 

Het was 1998 toen BRC de eerste standaard op het gebied van voedselveiligheid  
ontwikkelde voor de levensmiddelenindustrie. Daarna kwamen er meer, zoals IFS. 
Ook voor aanpalende branches kwamen er standaarden. Nu we een generatie lang  
gebruikmaken van deze ‘retailstandaarden’ is het goed om de balans op te maken.  

Wat voor goeds hebben ze gebracht en waar moet het beter?

Tekst Marco Bakker

den kwijtraken2. Elke volgende versie van een retail-
standaard bevat weer meer regels. Inmiddels moet 
worden voldaan aan honderden vereisten. Als gevolg 
hiervan is de kwaliteitsmanager in de afgelopen ja-
ren veranderd in een compliancemanager. Met als 
groot nadeel: geen tijd om op de plekken te zijn waar 
‘het’ gebeurt. De productievloer, het bedrijf van de 
klant of de leverancierslocatie. De ervaring leert dat 
de laatste wijzigingen van IFS en BRC niet voor een 
veiliger product of proces gezorgd hebben. Zo heb-
ben de voedselfraude- en food-defense-analyse voor-
al voor veel papierwerk gezorgd; er zijn immers maar 
weinig bedrijven die hierdoor nieuwe maatregelen 
hebben geïmplementeerd. Die hadden ze namelijk al.

Verschuiving naar compliance
Het stijgend aantal zieken en de naar compliance 
verschoven focus van de QA-manager zijn al vol-
doende redenen om te pleiten voor een volgende  
generatie voedselveiligheidstandaarden. Maar er is 
nog een reden: we leven in een wereld waar de omge-
ving waarin we opereren snel verandert en onzeker, 
complex en vaag is. De hang naar lokale producten, 
klimaatproblematiek, migratie, ontwikkeling van 
digitale technologieën en het gevoel van onveilig-
heid beïnvloeden elkaar en ook ons vakgebied. 
Steeds vaker krijgen we te maken met spanning tus-
sen de waarden people, planet en profit (‘de drie P’s’). 
Het tijdperk van de eenduidige uitkomst is voorbij. 
Steeds vaker zijn er vraagstukken waarvoor geen  
ultieme oplossing bestaat3. Het werk van de QA- 
manager zal meer en meer draaien om keuzes ma-
ken en het zoeken naar balans tussen de verschil- 
lende waarden. Bijvoorbeeld tussen het borgen van 
productkwaliteit en het tegengaan van voedselver-
spilling. Wat het wordt zal afhangen van het be-

Figuur 1. Aantal niet-anonieme meldingen van voedselgerelateerde uitbraken en aantal  
zieken per jaar (2008-2017).

Het eerste doel is bereikt: de standaarden hebben  
–zeker na de GFSI-erkenning – de retailers een 
handvat gegeven om hun huismerkleveranciers te 
kunnen ‘meten langs één lat’. Daarnaast hebben de 
bijbehorende directiebeoordelingen en audits voed-
selveiligheid nadrukkelijker in de directiekamer  
gebracht. Hierdoor is het management zich meer  
bewust van zijn verantwoordelijkheid. 
Een andere overtuiging is dat het algehele niveau 
van bedrijfshygiëne – de basisvoorwaarde – door de 
GFSI-standaarden hoger is geworden, een wettelijke 
verplichting zou daarvoor niet gezorgd hebben. De 
drijvende krachten hierachter zijn de jaarlijkse certi-
ficatie-audit en de vierjaarlijkse herziening van de 
standaarden. Maar de magie van de huidige stan-
daarden lijkt uitgewerkt.

Bedoeling raakt kwijt
In Nederland stijgen de laatste jaren zowel het  
aantal voedselgerelateerde zieken als het aantal  
uitbraken1 (zie figuur 1). Maar dit is niet de enige 
aanwijzing dat we de bedoeling van de standaar- 

3500 700

600

500

400

300

200

100

0

3000

2500

2000

1500

1000

aantal zieken

A
an

ta
l z

ie
ke

n

A
an

ta
l u

it
br

ak
en

aantal uitbraken

2017201620152014201320122011201020092008

500

0



23VMT 8 • augustus 2019

IDEE
De certificeringsaudit zou meer  

diepgang moeten krijgen. 

Elke nieuwe 
versie heeft 
weer meer  

regels.

drijfsbeleid: welke werkelijke bijdrage wil het bedrijf  
leveren aan het evenwicht tussen de drie P’s? 

Vijf ideeën
Hoe zou de volgende generatie standaarden er dan 
uit moeten zien? Vijf ideeën ter verbetering: 
1. Minder regels. Als de Verenigde Staten voldoende 

hebben aan 99 regels voor hun grondwet en God 
genoeg heeft aan de Tien Geboden, dan zouden er 
geen honderden regels nodig moeten zijn voor een 
voedselveiligheidsstandaard. Voor de voedselvei-
ligheid van producten zouden we genoeg moeten 
hebben aan de fundamentele vereisten van BRC  
of de ‘knock-out criteria’ van IFS.

2. Minder vertrouwen op het systeem en meer op  
de mens. De vele regels in de standaarden neigen 
naar wantrouwen, dat is geen goede situatie voor 
de borging van risico’s. Het gaat om de man of de 
vrouw ter plekke: die moet voldoende competent 
zijn. Zo ook de kwaliteitsmanager. Een manier om 
dat te borgen is persoonscertificering: als kwali-
teitsmanager dien je een proeve van bekwaamheid 
af te leggen bij een onafhankelijke beoordelaar. 
Dat kan nu al bij het Nederlands Netwerk voor 
Kwaliteitsmanagement (NNK)4. Als we tevens zor-
gen dat ‘kwaliteitsmanager in de levensmiddelen-
industrie’ een gereglementeerd beroep wordt, net 
zoals dat nu bijvoorbeeld bij een arts, verpleegkun-
dige en diëtist het geval is, dan is de borging van 
de kwaliteit van de persoon compleet.

3. De nieuwe standaard moet helpen om meer prak-
tische wijsheid toe te passen. Iets wat Aristoteles 
al propageerde. De nieuwe standaard helpt dan 
om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderschei-
den en juist te handelen. Ook heeft de nieuwe 
standaard aandacht voor de andere belangen van 

het bedrijf, bijvoorbeeld de balans tussen de drie 
P’s. Er moet ook ruimte zijn voor maatwerk. De 
professional moet in staat zijn om de regel dus- 
danig te interpreteren en toe te passen dat hij past 
bij de specifieke situatie en/of klant. Integriteit is 
daarbij leidend. 

4. De certificeringsaudit moet meer diepgang krijgen. 
Dit kan door niet elk jaar alle regels te controleren, 
maar de keuze over te laten aan de auditor. Die 
moet vakbekwaam genoeg zijn om in gesprek te 
gaan met de auditee en met een bedrijfsspecifieke 
werkwijze een werkelijke bijdrage leveren aan de 
beheersing van het voedselveiligheidsrisico.

5. Meer aandacht voor communicatie. Om daadwer-
kelijk de risico’s van de producten en processen te 
kennen, moet de QA-manager meer verbinding 
leggen met de klant en de leverancier, maar ook 
met de werkvloer. Dit kan alleen door elkaar te 
ontmoeten en te luisteren naar elkaar. 

Dit zijn slechts een paar voorbeelden en de veran- 
dering is niet zomaar in gang gezet. Hoewel: met de 
aandacht voor bedrijfscultuur in de nieuwste versie 
van BRC Food is wel een eerste stap gezet. Eén ding 
is zeker, het is hoog tijd om met elkaar in gesprek te 
gaan over de volgende generatie retailstandaarden. •
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Analyse

Marco Bakker
 “Meer zieken en de focus op 

compliance zijn redenen 
voor nieuwe standaarden.” 


