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QESH update leergang 5 
 
Inleiding 
Op donderdag 6 september 2018 start de 4e leergang van de splinternieuwe opleiding ‘QESH/KAM manager 
Food industry’. Ook voor deze leergang hebben wij de lesstof op veel punten bijgewerkt. De regelgeving is 
op enkele punten is veranderd er is interessante jurisprudentie en de talrijke voedselcalamiteiten geven 
steeds weer aanleiding voor nieuwe casussen die in de opleiding behandeld worden. 
 
Het standaard lesmateriaal blijft onverminderd actueel en helder 
De in eigen beheer ontwikkelde lesstof omvat 366 bladzijden die verdeeld over 15 lessen door ervaren 
docenten (alle vaste medewerkers van Scienta nova) behandeld worden. 
Daarbij ontvangt de cursist huiswerkopdrachten en worden er casussen behandeld die de lesstof op veel 
punten in praktische zin helderder maken. Voedselschandalen die tijdens de lessen zich voordoen worden 
automatisch direct in de lesstof verwerkt. De oorzaakanalyse neemt hier een belangrijke plaats in.  
 
Het doel van de opleiding is om de cursist na 15 lessen geheel ingewerkt en wel klaar te stomen voor iedere 
mogelijke werksituatie binnen de voedingsmiddelenindustrie. 
 
Wat zijn belangrijke elementen uit de lesstof? 
Van het verleden kunnen we nog altijd veel leren, daarom besteden we aandacht aan de ontwikkeling van 
de diverse kwaliteitscontrole- en zorgmodellen. 
De particulieren voedselveiligheidsschema’s zoals BRC, IFS en FSSC krijgen veel aandacht. Vooral de 
behandeling van de valkuilen levert veel stof op tot discussie met de cursisten. Omdat er veelal ervaren QA 
managers deze opleiding ook volgen, kunnen we vaak smullen van de eigen belevenissen met deze 
schemahouders die het op één na de lat steeds hoger proberen te leggen voor de 
voedingsmiddelenindustrie. 
Een hilarisch hoofdstuk is die over misleiding van én door auditoren. Zowel de auditor als de QA manager 
kan de zaak goed misleiden. Iets wat bij een integer bedrijf nooit zal voorkomen uiteraard. 
De regelgeving wordt puntsgewijs toegelicht en de voor de cursisten relevante stukken uitgebreid 
behandeld. Een beetje juridische kennis wordt meegenomen omdat de QA of QESH manager vaak de 
stukken in het juiste format moet aanleveren voor de juristen die voor de belangen van de werkgever 
opkomen.  
De Arbo regels en de milieueisen krijgen volop de aandacht waarbij wij de RIE uitleggen en de 
randvoorwaarden rond de milieuvergunningen belichten. Vroeger heette dit de Hinderwet.  
Tegen het eind van de opleiding wordt veel aandacht besteed aan managementvaardigheden. Niet 
onbelangrijk wanneer er klachten professioneel beantwoord moeten worden of wanneer een onwillige 
directie van jouw gelijk overtuigd moet worden. Presentatie skills worden meteen beoordeeld naar hoe en 
wat de cursist heeft verteld aan de groep. 
Voor de eindtoets moet de cursist oplossingen bedenken voor de geschetste problemen van een 
voedingsmiddelenproducent die het niet helemaal nauw neemt met de praktijk van voedselveiligheid anno 
2018. Het betreft een waar gebeurd verhaal. 
 

Wat is nieuw? 
Risico gebaseerd denken 
Deze voor velen nieuwe manier van denken wordt er ingetimmerd. Niet alleen het kostenplaatje is 
belangrijk maar ook de bedreiging voor het bedrijf, vooral als het risico niet juist beoordeeld wordt. De 
directie moet wel kunnen sturen en zijn beslissing uiteindelijk kunnen nemen op basis van feiten en niet op 
kletspraatjes uit de kantine bijvoorbeeld. 
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Het denken in verbeterpunten 
Klinkt lekker simpel maar de praktijk is lastiger dan het lijkt. Er zijn nieuwe paragrafen geschreven over dit 
onderwerp. 
 
Het ARBO hoofdstuk 
De nieuwste ontwikkelingen en handige tools voor het juist beoordelen van arbeidsomstandigheden, 
veiligheid en milieu. 
 
Meldwijzer van de NVWA 
Deze is in januari 2018 haast geruisloos aangepast. Wij belichten wel de verschillen en geven nieuwe 
praktijkvoorbeelden hierover. 
 
Wat te doen als het bedrijf een certificaat niet meer behaalt of wanneer de certificerende instantie 
opeens haar accreditatie kwijtraakt? 
Menig QESH manager heeft hier boze dromen over gehad. Er wordt vanuit de retail vaak met grof geschut 
gewerkt dat meteen onschadelijk gemaakt moet worden. Wij hebben een handig stappenplan ontwikkeld 
hoe men een dergelijke potentiële crisis tot een storm in een glas water kan veranderen. Simpel maar 
doeltreffend. 
 
Contaminanten in import voedsel en binnenlands product 
De laatste onderzoekresultaten van een uitgebreide productvergelijking van binnenlands product en 
vergelijkbaar import product zullen uitgebreid behandeld worden. Een primeur, omdat wij het onderzoek in 
eigen beheer uitgevoerd hebben en zullen de resultaten dit najaar breed in de publiciteit brengen. 
Visproducten, vlees, groenten en zuurconserven zullen voor het voetlicht komen. De 1900 contaminanten 
waarop onderzocht gaat worden zullen talrijk zijn: Pesticiden, zware metalen, antibiotica en dioxinen zullen 
onderzocht worden door het meest vooraanstaande laboratorium, Primoris in Gent. De uitslagen zullen 
mooie voorbeelden opleveren om de VACCP binnen het bedrijf goed op orde te brengen. Pure praktijk in 
theorie brengen heet dit.  
 
De nieuwe versie van BRC-8 
Dit certificaat circus krijgt een geheel nieuwe dimensie door de nieuwe eisen die eventjes in het BRC-8 
voedselveiligheidsschema geplakt worden. Dat dit voor veel bedrijven een extra fte gaat kosten deert de 
organisatie niet. Als zij maar voldoende werk houden. Wij gaan uitgebreid op de veranderingen in en op de 
consequenties die het heeft. Het tij lijkt zich te keren en wij ontvangen steeds meer signalen dat BRC haar 
hand overspeeld heeft. Wij hebben een hoofdstuk toegevoegd met een kritische analyse hierover maar 
vooral welke alternatieven er zijn. Verder wordt een praktijkvoorbeeld toegelicht over de SIM systematiek. 
Het bedrijf dat namens de retailer de certificaten op integriteit checkt. 
 
Hygiënisch ontwerpen 
Het verband met bacterieresistentie is overduidelijk. Wij laten een paar recente schrijnende voorbeelden 
zien hoe het NIET moet. Bezuinigen op hygiënisch ontwerp is zeer kostbaar blijkt maar al te vaak. Wij 
bieden de cursist heldere richtlijnen waarop gelet moet worden voordat een machine besteld wordt. 
 

Kijken is bijziendheid, zien een slimme vorm van verziendheid 
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