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VOORWOORD
Continu kwaliteit leveren en voldoen aan de
eisen/wensen van de klant, is voor de akkerbouwer steeds belangrijker. Het goed regelen
van de eigen bedrijfsvoering is daarvoor een
basis. Een systematische aanpak van kwaliteitszorg kan helpen de productie te beheersen, fouten te voorkomen en klanten tevreden
te houden.
In een tijd waarin het concurrerende vermogen van de Nederlandse pootaardappelsector
steeds meer op de proef wordt gesteld, is het
dan ook logisch dat zowel telers als afnemers
interesse tonen in het opzetten van kwaliteitszorgsystemen. Er doemen dan vragen op als:
welke stappen moet je daarvoor ondernemen
als pootaardappelteler, tegen welke problemen loop je aan, hoe sluit je aan bij (internationale normen en vooral, hoe houd je het
praktisch.
Reden voor het PAV om een voorbeeldproject
op te zetten. Hierin is samengewerkt door tien
pootaardappeltelers, Plantconsult en het PAV.
Via een cursus, workshops en bedrijfsbegeleiding werkten de telers een bedrijfseigen

systeem uit op papier.
De discussie tijdens workshops en de eigen
uitwerkingen vormden de basis voor de voor
u liggende publicatie. De auteurs verschaffen
hierin de nodige handreikingen aan telers die
zelf een kwaliteitszorgsysteem willen opzetten dat voldoet aan de ISO-9002:1994 norm.
Het voorbeeldhandboek geldt daarbij als nuttig klankbord.
De uitvoering van het project is op de eerste
plaats succesvol verlopen dankzij de bereidwillige en enthousiaste medewerking van de
tien pootgoedtelers die waren betrokken via
vier handelshuizen. Op deze plaats een woord
dank voor hun inzet. Daarnaast is waardering
op zijn plaats voor de inzet en betrokkenheid
van de medewerkers van Plantconsult en het
PAV. Door deze samenwerking is een waardevolle stap gezet richting 'kwaliteitsdenken en
handelen' in de akkerbouw. Het is nu aan de
telers om deze positieve ontwikkeling op het
eigen bedrijf verder gestalte te geven.
Ir. A.T.J. van Scheppingen,
clustermanager AGV

SAMENVATTING
Deze publicatie is het resultaat van het project 'kwaliteitszorg pootaardappelen'. Hierin
heeft het PAV samen met tien akkerbouwers
en Plantconsult gewerkt aan het ontwikkelen
van een kwaliteitszorgsysteem gericht op de
teelt van pootaardappelen. Aanleiding van het
project waren de afnemende kwaliteitsvoorsprong van Nederlandse pootaardappelen ten
opzichte van buitenlandse concurrenten en de
nog beperkte toepassing van integrale kwaliteitszorg op akkerbouwbedrijven. Kwaliteitszorg leidt tot een beter beheerste productie.
Dit betekent minder fouten, een betere kwaliteit en het beter inspelen op de wensen van
de klant. Het gebruik van een kwaliteitszorgsysteem kan daardoor een bijdrage leveren
aan een beter rendement en een betere concurrentiepositie van de Nederlandse akkerbouwer. De ontwikkeling van een dergelijk
systeem is echter niet iets wat iedere teler er
zo even bij kan doen. Er is sprake van een
behoorlijk abstracte materie, waarbij het ontbreekt aan praktische voorbeelden voor akkerbouwbedrijven. Dit waren redenen voor
het opzetten van een voorbeeldproject, gericht
op het ontwikkelen van een kwaliteitszorgsysteem op tien pootaardappelbedrijven.
De aanpak van het project was als volgt. Als
eerste kregen de deelnemers een cursus kwaliteitszorg van twee dagdelen. Tijdens deze
cursus werd uitleg gegeven over de betekenis
van kwaliteitszorg op een akkerbouwbedrijf.
Vervolgens werd stap voor stap het kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld. Verdeeld over
zes workshops met daar tussenin bedrijfsopdrachten werd de gehele bedrijfsvoering op
papier uitgewerkt, van het opstellen van een
teeltplan, grondbewerken, voorbehandelen en
poten tot en met het afleveren van het pootgoed op papier uitgewerkt. Gedurende de
workshops bediscussieerden de telers de

voors en tegens van de eigen aanpak en werd
er in groepjes een conceptprocedure uitgewerkt. De huiswerkopdracht, die na iedere
workshop volgde, was het bedrijfseigen maken van de behandelde procedures. Samen
met de begeleider werd het geheel op papier
gezet. Dit alles heeft geresulteerd in een bedrijfsspecifiek kwaliteitszorghandboek voor
iedere teler.
Deze publicatie is bedoeld als achtergrondmateriaal voor akkerbouwers die hun bedrijfsvoering, productkwaliteit en de tevredenheid van de afnemer willen verbeteren
door toepassing van kwaliteitszorg. Het levert
ondersteuning bij de ontwikkeling en de invoering van een bedrijfseigen kwaliteitszorgsysteem wat gericht is op de internationale
norm ISO-9002 (versie van 1994). In deze
publicatie wordt dan ook ingegaan op de te
ondernemen stappen voor het ontwikkelen
van een kwaliteitszorgsysteem. Verder worden de ISO-9002 norm en de toekomstige
ontwikkelingen binnen deze norm toegelicht.
Vervolgens is een voorbeeld-kwaliteitshandboek opgenomen, zoals dat er op een regulier pootgoedbedrijf uit zou kunnen zien.
Dit voorbeeldhandboek is opgesteld op basis
van uitwerkingen van de tien telers. Hierbij is
tevens globaal gekeken naar milieu-aspecten
en arbeidsomstandigheden op de bedrijven.
De resultaten hiervan zijn geïntegreerd in het
voorbeeldhandboek.
Het voorbeeldhandboek kan gebruikt worden
voor de beeldvorming en kennisopbouw hoe
een kwaliteitszorgsysteem eruit kan zien.
Echter een bedrijfseigen systeem zal door elk
bedrijf afzonderlijk moeten worden ontwikkeld.
Tot slot nog enkele aanbevelingen:
• om het geheel tot een goed lopend sys-

teem uit te werken, zal begeleiding en/of
opleiding waarschijnlijk nodig zijn;
om het systeem draaiende te houden
vormt het behalen van een certificaat of
het met een aantal collega's vormen van
een kwaliteitskring een goede stimulans.
Zonder een dergelijke stimulans wordt
erg veel discipline gevraagd van de ondernemer;
naast kwaliteitszorg zijn op dit moment
zorgsystemen actueel voor milieu, arbo
en voedselveiligheid (HACCP). Om dub-

bel werk en tegenstrijdige belangen te
voorkomen is het niet wenselijk verschillende systemen naast elkaar uit te
werken. In een kwaliteitszorgsysteem dat
is opgezet volgens de ISO-normen, staan
de bedrijfseigen processen centraal. Het
vormt zodoende een ideale kapstok
waarin de elementen doelmatigheid, efficiëntie, voedselveiligheid, arbo en milieu
optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd en geïntegreerd kunnen worden tot
een combizorgsysteem.

SUMMARY
This publication is the result of the project on
quality assurance of seed potatoes, in which
PAV has worked together with ten Dutch arable farmers and Plantconsult to develop a
quality assurance system focused on the growing of seed potatoes. The project was initiated because the advantage in quality of
Dutch seed potatoes was decreasing compared to foreign competitors and because of the
limited application of total quality assurance
on Dutch arable farms. Quality assurance
leads to better managed production: fewer
mistakes, better quality, and better fulfilment
of the customers' wishes. The application of a
quality assurance system can therefore help
make the Dutch farmer more efficient and
more competitive. Not every grower can develop such a system, however, because the
material is fairly abstract and there are few
practical examples for arable farms. These
were the reasons for setting up a demonstration project that aimed to develop a quality
assurance system on ten seed potato farms.
The approach followed began by giving the
participating farmers a course on quality assurance, in which the significance of quality
control on an arable farm was explained.
Next, the quality assurance system was developed stepwise. In six workshops, interspersed with farm assignments, the complete
farm management was worked out on paper,
from drawing up a cultivation plan, tillage,
pretreatment and planting, to the delivery.
During the workshops the growers discussed
the pros and cons of the approach and, working in groups, they produced a draft set of
procedures. After each workshop the growers
had 'homework': each grower had to produce
a version of the procedures that was applicable to his own farm. The trainer helped them
put this down on paper. The result was a cus-

tomised quality assurance manual for each
grower.
This publication is intended as background
material for arable farmers who wish to improve their farm management, product quality
and customer satisfaction by applying quality
control. It supports the development and implementation of a customised quality control
system that is directed at the ISO-9002 international norm (1994 version). This publication therefore also deals with the steps that
must be taken to develop a quality assurance
system. In addition, the ISO-9002 norm and
the future developments within this norm are
explained.
The quality assurance manual of a typical but
hypothetical Dutch seed potato farm is included. It has been compiled from the computations of the ten growers. Environmental
aspects and labour conditions on the farms
were also considered in general and the results have been incorporated into the model
manual. This manual can therefore be used to
build up a picture of and accumulate knowledge on what a quality assurance system
might look like. However, each farm will
have to develop its own system.
Finally, some recommendations:
• supervision or training, or both, will
probably be required, to ensure a
smoothly running system;
• a useful stimulus to keep the system going would be to award a certificate, or to
encourage farmers to form a quality
group with colleagues. Without such a
stimulus, farmers will have to exercise
great self discipline;
• in addition to quality assurance systems,
in the Netherlands there is current interest in systems safeguarding the envi-

roment, labour and food safety (HACCP:
Hazard Analysis Critical Control Points).
It is clearly inefficient to work out such
systems independently. A quality assurance system set up according to ISO
norms has the farm's (or com-

pany's) processes central and is thus the
ideal framework within which the elements appropriateness, efficiency, food
safety, labour and environment can be
optimally harmonised and integrated to
form a total assurance system.

INLEIDING
Achtergrond
De kwaliteit van pootaardappelen staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Onder kwaliteit wordt hier verstaan de
mate waarin het product voldoet aan de eisen,
wensen en verwachtingen van de afnemer.
Het gaat hierbij niet alleen over het fysieke
product, maar ook over het geheel aan leveringsvoorwaarden, garanties, communicatie,
service et cetera. In de notitie "poters voor
morgen" van een werkgroep ingesteld door de
Pootaardappel Contact Commissie (PCC,
1998), wordt aangegeven dat de kwaliteitsvoorsprong van Nederlands pootgoed ten opzichte van buitenlandse concurrenten de laatstejaren op een aantal aspecten afgenomen of
verdwenen is. Vervolgens wordt in deze notitie een reeks aanbevelingen gedaan om de
gewenste kwaliteitsverbeteringen te realiseren. Deze aanbevelingen hebben onder meer
betrekking op teelt, bewaring, handling, keuring, normstelling, herkomstgarantie en ketenbewaking.
Hoewel er voldoende aanknopingspunten zijn
voor kwaliteitsverbetering op het pootgoedteeltbedrijf, ontbreekt het de telers in veel gevallen aan een systematische aanpak om de
zorg voor kwaliteit in de bedrijfsvoering te
integreren en van daaruit te werken aan kwaliteitsverbeteringen. Een bedrijfskundige
methodiek om deze wijze van werken te realiseren is integrale kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg is een systematische aanpak van het bedrijf, gericht op het continu verbeteren van de
kwaliteit van het product en de effectiviteit en
efficiency van proces en organisatie. Het leidt
tot een beter beheerste productie. Dit resulteert in minder fouten, een betere kwaliteit en
het beter inspelen op de wensen van de klant.
De aanpak van integrale kwaliteitszorg binnen land- en tuinbouw heeft met name in de

glastuinbouw al de nodige positieve resultaten opgeleverd (Van der Maas e.a., 1999).
Binnen de vollegrondsgroenteteelt heeft het
PAV voorbeeldprojecten opgezet (Jukema en
Schoorlemmer, 1999). Op akkerbouwbedrijven is de toepassing van kwaliteitszorgsystemen nog marginaal. Het ontbreekt hierbij aan
praktische voorbeelden. De reeds genoemde
werkgroep, ingesteld door de Pootaardappel
Contact Commissie, stelde voor kwaliteitszorg te stimuleren aan de hand van een voorbeeldproject met een groep pootaardappelbedrijven.

Doelstelling
Doelstelling van het project was het stimuleren van kwaliteitszorg op akkerbouwbedrijven door:
• het ontwikkelen en implementeren van
kwaliteitszorgsystemen in samenwerking
met tien pootaardappeltelers. De systematiek zou gericht moeten zijn op de internationale standaard ISO-9002;
• het beschrijven van een voorbeeldkwaliteitshandboek op basis van de uitwerkingen van de tien pootgoedtelers. Dit
handboek zou als klankbord moeten kunnen gelden voor andere akkerbouwers en
met name pootgoedtelers die werk willen
maken van kwaliteitszorg.
Deze publicatie is het resultaat van het project. De aanpak was globaal als volgt: De
deelnemende telers zijn geworven in samenwerking met vier aardappelhandelshuizen:
HZPC, Agrico, Van Rijn en Meijer. Na een
voorlichtingsbijeenkomst was de eerste stap
voor de telers een cursus kwaliteitszorg van
twee dagdelen. Onder begeleiding van PAV
en Plantconsult werd vervolgens, verdeeld
over zes workshops met tussendoor bedrijfsopdrachten, stap voor stap per bedrijf een be-

drijfseigen kwaliteitszorgsysteem opgezet.
Op basis van de ervaringen en uitwerkingen
van de telers is een voorbeeldhandboek uitgewerkt voor kwaliteitszorg op pootgoedbedrijven.

Opzet van de publicatie
Deze publicatie is bedoeld als achtergrondmateriaal voor akkerbouwers en hun adviseurs die zich willen verdiepen in de systematische aanpak van de zorg voor kwaliteit.
Met het voorbeeldhandboek en stappenplan
kunnen telers aan de slag met het uitwerken
van een bedrijfseigen kwaliteitszorgsysteem.
Gezien de abstractheid van de materie is
echter een bepaalde vorm van training en/of
begeleiding wenselijk.
De opzet die voor deze publicatie wordt gehanteerd heeft grote overeenkomst met de
PAV-publicatie (nr. 97) gericht op de kwaliteit
en voedselveiligheid op preibedrijven (Jukema en Schoorlemmer, 1999). Het voorbeeldhandboek voor preibedrijven in bovengenoemde publicatie voldoet aan de 1SO-9002
norm en de HACCP-toetsingscriteria. Tevens
is er overeenkomst met een PAV-publicatie
over combizorg op witloftrekbedrijven, die
eind 2000 zal verschijnen. In dit project
'Combizorg Witlof is, naast het opzetten van
een kwaliteitszorgsysteem volgens ISO-9002,
veel aandacht besteed aan het kunnen voldoen
aan de hygiënecode voor teeltbedrijven van
groenten en fruit. Zijdelings zijn arbo- en milieu-aspecten in de systematiek geïntegreerd.
In de voor u liggende publicatie, gericht op
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pootaardappelen, is voornamelijk aandacht
besteed aan het voldoen aan de ISO-9002
norm (wanneer er in deze publicatie gesproken wordt over de ISO-9002 norm, wordt altijd de norm die in 1994 is opgesteld gebruikt) en is in mindere mate aandacht besteed aan arbo- en milieu-aspecten.
In het volgende hoofdstuk worden de begrippen ten aanzien van kwaliteit en kwaliteitszorg besproken. Vervolgens wordt in een globaal stappenplan toegelicht hoe een kwaliteitszorgsysteem uitgewerkt kan worden.
Daarna wordt ingegaan op de kwaliteitssysteemeisen volgens ISO-9002 en de ontwikkelingen binnen kwaliteitszorg. Nadat kort de
totstandkoming van het voorbeeldhandboek is
besproken, worden tot slot nog een aantal
slotopmerkingen en aanbevelingen geplaatst.
In bijlage III is het voorbeeldhandboek weergegeven, dat is samengesteld op basis van de
uitwerkingen van de telers. Het beschrijft een
kwaliteitszorgsysteem op basis van de ISO9002 norm, zoals het eruit zou kunnen zien
op een regulier pootaardappeltelend bedrijf.
In de verschillende hoofdstukken en paragrafen zijn in grijze kaders opmerkingen van telers, ter illustratie van motiveringen, verwachte meerwaarden, knelpunten en beperkingen bij het opzetten van kwaliteitszorgsystemen op akkerbouwbedrijven, weergegeven. Deze opmerkingen zijn geplaatst tijdens
de startbijeenkomst, gedurende de workshops
of tijdens de evaluatie van het project.

ZORG VOOR KWALITEIT
Kwaliteit en klant
De zorg voor kwaliteit staat volop in de belangstelling. Wat is eigenlijk kwaliteit als we
het hebben over de teelt van pootaardappelen? Voor de één is dit een gezond groeiend
gewas, voor een ander is dat een tevreden
klant en voor weer een ander als er veel tonnen van een hectare komen. In deze publicatie
gaan we uit van de definitie: kwaliteit is het
voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van de klant, niet meer en niet minder.
Om kwaliteit te kunnen leveren, moet dus bekend zijn wie de klant is, wat deze eist, verwacht en wenst.
De eindafnemer als klant verwacht maatwerk.
Het gaat dus niet alleen om een hoge fysieke
opbrengst. Vanuit de markt bekeken bestaat
het product uit een reeks elementen zoals ras,
sortering, traceerbaarheid, voldoen aan alle
leveringsvoorwaarden, enzovoorts. Iedere afnemer heeft zijn specifieke eisen. Bovendien
wisselen deze eisen in de loop van de tijd. Dit
houdt in dat het teeltbedrijf zo georganiseerd
moet zijn dat flexibel op wijzigende eisen kan
worden ingespeeld. Naast maatwerk en flexibiliteit wordt in toenemende mate gevraagd
naar een gewaarborgde kwaliteitsgarantie en
moeten tekortkomingen achterhaald kunnen
worden.
Met andere woorden, ook de teler moet kunnen aantonen dat hij/zij zijn/haar productieproces zo in de vingers heeft, dat daardoor de
productkwaliteit zo veel mogelijk gegarandeerd is.
Niet alleen de afnemer van de pootaardappel
is een klant. Ook de overheid kan gezien
worden als een klant die eisen stelt aan het
bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn het "Lozingenbesluit open teelten en veehouderij" met
de gevolgen voor het gebruik van gewasbe-

schermingsmiddelen en het lozen van afvalwater en de "Arbo-wet" die resulteert in een
verplichte risico-inventarisatie en evaluatie.
Actueel zijn ook de ontwikkelingen op het
gebied van voedselveiligheid. De "Wet op de
Productaansprakelijkheid" stelt dat de producent moet kunnen aantonen dat er alles aan
gedaan is om de veiligheid voor de consument te waarborgen.
Naast externe klanten, zoals de afzetorganisaties en de overheid, zijn er ook klanten binnen het bedrijf. Dit zijn de interne klanten. Zo
stellen de medewerkers en de ondernemer eisen aan elkaar en hebben ze wensen en verwachtingen over de bedrijfsvoering. In het
kader van de bovengenoemde definitie van
kwaliteit kunnen al deze genoemde eisen van
de interne en externe klanten gezien worden
als kwaliteitseisen.

Wat is kwaliteitszorg enwat levert
het op
Kwaliteitszorg is een aanpak van het bedrijf
gericht op het continu voldoen aan de verwachtingen en overeengekomen wensen en
eisen van de klant.
Het richt zich op het verkrijgen van betere
afspraken over 'taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden' binnen het bedrijf en het
aantoonbaar maken van deze afspraken. Door
alle processen in kaart te brengen wordt duidelijk wat goed geregeld behoort te zijn, wat
al goed geregeld is en wat niet goed geregeld
is. Ook handelingen die al jaren uit de macht
der gewoonte worden uitgevoerd, maar eigenlijk niet meer nodig zijn of anders zouden
moeten, komen aan het licht. Door over deze
punten afspraken te maken, controlepunten in
te bouwen en eventueel verbeteringen voor te
stellen, wordt de productie beter beheerst en
efficiënter. Er worden minder fouten gemaakt
11

en fouten worden vroegtijdig ontdekt en hersteld.
Door te werken met het kwaliteitszorgsysteem wordt er borg gestaan voor levering van
de afgesproken kwaliteit. Indien er toch tekortkomingen aan het licht komen, kan achterhaald worden waar iets is mis gegaan en
kan een klacht systematisch worden afgehandeld. Het vormt hierdoor een stimulans tot
een betere leverancier-klant relatie.
De aanpak van kwaliteitszorg binnen de landen tuinbouw heeft al de nodige positieve resultaten opgeleverd, zie bijvoorbeeld 'Combizorg glastuinbouw, Evaluatie projecten
1995-1999'(v.d.Maas, e.a.1999). Voorbeelden
van effecten voor de bedrijven zijn:
• een betere beheersing van het productieproces, resulterend in een betere productkwaliteit;
• meer "rust" in de bedrijfsvoering door
beter overzicht;
• betere overdraagbaarheid van taken, be-

•

•
•

•

voegdheden en verantwoordelijkheden en
daardoor minder miscommunicatie en verkeerd uitgevoerde opdrachten;
het beschikken over een methode om op
inzichtelijke wijze aan te geven of voldaan
wordt aan de kwaliteitseisen (afnemer,
milieu, voedselveiligheid);
stimulans voor het zoeken naar verbeteringen, ook van zaken die al goed gaan;
door verbeterde bedrijfsvoering kan beter
ingespeeld worden op de wensen van de
afnemer;
het product is onder alle omstandigheden
naspeurbaar en identificeerbaar.

Voordat er resultaten behaald kunnen worden
zal er eerst geïnvesteerd moeten worden in de
ontwikkeling en inpassing van het systeem.
Het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem
vergt het nodige denk- en schrijfwerk. Omdat
de normale werkzaamheden op het bedrijf
gewoon doorgaan, is discipline vereist. Begeleiding zal veelal wenselijk zijn.

Opmerkingen telers:
• 'De opzet van een kwaliteitszorgsysteem dwingt tot grondig nadenken over
hoc je werkt. Tevens maakt een kwaliteitszorgsysyteem evaluatie beter mogelijk. Hierdoor kun je makkelijker conclusies trekken. '
• 'Ik zit er nu meer bovenop. Vooraf /et ik op een rij wat geregeld moet worden
en loop alles net e\en beter na'.
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UITWERKEN VAN EEN KWALITEITSZORGSYSTEEM
Als op het bedrijf de strategische beslissing is
genomen om te gaan werken volgens een
kwaliteitszorgsysteem, moet er een plan van
aanpak worden gemaakt om het systeem uit te
werken en in te voeren. In een kwaliteitshandboek staat het gehele kwaliteitszorgsysteem beschreven. Om tot dit handboek te komen, kan globaal genomen de onderstaande
volgorde worden gebruikt. Bij de beschrijving
van deze paragraaf is gebruik gemaakt van
Opmerkingen telers hij Nlarthijeenkonisl:
• ' I k ben sceptisch ten iip/ichtc \ a n
kwaliteitszorg, muur ik wil nel
meedoen aan nieuwe ontwikkelingen. Dit /ie ik als een uihiaginu.'
• 'Ik hoop een aantal aandachtspunten uit het \\stcem te kunnen halen
waar ik wal mee kan.'

Van der Maas e.a. (1999), Van der Werff &
Komen (1998), De Heer & Ahaus (1997) en
Jukema en Schoorlemmer (1999).
1. Processen inventariseren
De eerste stap is het opsplitsen van de hele
bedrijfsvoering in, met elkaar samenhangende, groepen van activiteiten (processen). De
bedrijfsactiviteiten zijn op te delen in managementprocessen (beleid en beheer kwaliteitszorgsysteem), de teeltgerichte processen
(primaire processen) en de ondersteunende
processen.
Door alle processen op te splitsen kan beter
een beeld van het bedrijf gevormd worden en
komen de kritische punten sneller aan het
licht (zie stap 3). Tabel 1 geeft de procesindeling weer, zoals die voorkomt op het pootaardappeltelend bedrijf uit het voorbeeldhandboek achter in deze publicatie.

Tabel 1. Procesindeling van het pootaardappcltelend bedrijf uit het voorbeeldhandboek.
Rrlciil fil bi'liei'r Imalitrils/nrçftf-

Primaire prori-twn

Ondcrtri'uiit-flik- pruii-ssen

tii m

ondernemersverantwoordelijkheid

opstellen teeltplji.

•jiidcrhoud en bedriji->h_,jiin

document- en gegevensbeheer

inkoop

beheersing keurings-, meet- en beproevingsmiddelen

corrigerende en preventieve maatregelen

bemesten

interne audit
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Opmerking teler:
'Ik wil graag mijn kennis uitbreiden en
mijn bedrijf structureren.'
•
2. Processen indelen
Per proces wordt een indeling gemaakt in
stappen. De indeling moet zo gedetailleerd
zijn dat de kritische punten in het proces duidelijk zichtbaar gemaakt kunnen worden. Tabel 2 geeft een voorbeeld van de mogelijke
processtappen van het proces 'grondbewerken, voorbehandelen en poten' weer. Een
handige manier om te beoordelen of alle mogelijke stappen zijn afgedekt, is na te gaan of
het einde van een proces weer een logisch begin is van een daarop volgend proces.

Tabel 2. De verschillende stappen van het proces
'grondbewerken, voorbehandelen en poten'
plannen hoofdgrondbewerking
uitvoeren hoofdgrondbewerking
voorbehandelen pootgoed
land klaarmaken
poten
rug opbouwen

3. Kritische punten inventariseren
Een kritisch punt is een onderdeel van het
proces dat een negatieve invloed kan hebben
op het product of de bedrijfsvoering indien
het niet goed wordt uitgevoerd. Het is dus van
bel.ing dn goed ie regelen.
Opmerking teler:
'Het draait om bewustwording. Je
gaat na wat je echt belangrijk vindt
om het werk goed te doen.'

Kritische punten zijn zaken:
• die niet gewaarborgd zijn door het vak-
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•
•

manschap en de ervaring van degene die
het uitvoert. Zo is bijvoorbeeld de kans
op fouten en tijdsverlies aanwezig bij de
inzet van losse medewerkers, zodra de instructie te kort schiet;
waar zonder controle een grote kans bestaat op fouten, bijvoorbeeld het instellen
van de rooimachine of de koelcel;
die vaak aanwezig zijn bij overdrachtsituaties;
de moeite waard zijn om aandacht aan te
besteden (kosten/baten).

4. Procedures opstellen
Een procedure is een omschrijving van het
proces. In een procedure staat beschreven
wie, wat, wanneer doet en eventueel waarom
en waar het gedaan moet worden. Deze omschrijving kan op verschillende manieren gestalte gegeven worden. Er kan gewerkt worden met een beschrijvende tekst, maar ook
met zogenaamde stroomschema's. Het voordeel van een geschreven procedure is dat de
procedure voor iedereen duidelijk en herkenbaar is en dat de procedure met beperkte kennis van tekstverwerken aan te passen is. In
een stroomschema wordt een proces echter op
een heldere, schematische manier, met in het
kort de kritische punten (in een beschrijving)
weergegeven. Het vergt in het begin echter
wel meer inzicht (training) in de gehanteerde
symbolen. In het voorbeeldhandboek is gekozen voor het werken met stroomschema's. In
figuur 1 is een stroomschema weergegeven,
zoals dat bij de procedure 'Beregenen' zou
kunnen voorkomen.
Opmerkingen telers:
• "We werken samen in een maatschap. Ieder weet precies wat hij!
moet doen. Waarom /.uilen we dat
gaan beschrijven.'
•
"In feite hou je je/elf een spiegel
voor. Hoe werk je nu? Dat werkt
verfrissend, er komt meer structuur
inje bedrijf.'

agenda

1. Beoordelen gewastoestand +
vochttoestand

agenda

nee

ja

2. Uitvoeren beregening

DAAROM*

teeltregistratieprogramma

Figuur 1.Voorbeeld procedure 'Beregenen'.
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De verschillende symbolen hebben allemaal
een andere betekenis. In tabel 3 volgt een
uitleg van de betekenis van de symbolen.
Handige tips bij het werken met stroomschema's zijn bijvoorbeeld:
• teken de hoofdstroom van boven naar beneden;

teken het schema niet te gedetailleerd;
tracht te lange en kruisende verbindingslijnen te voorkomen;
laat pijlen altijd één kant oplopen;
houd de tekst in de symbolen zo kort mogelijk;
indien meer tekst nodig is, neem deze dan
op in de toelichting.

Tabel 3. Verklaring symbolen voor een stroomschema.

Symbool

Beschrijving

Met dit symbool begint en eindigt een procedure.

De processtappen binnen een procedure worden met dit symbool aangegeven. In
dit symbool kan tevens aangegeven worden wie verantwoordelijk is voor de stap,
bijv.

Ondernemer
Uitvoeren beregening

Wanneer er voor de uitvoering van een bepaalde stap documenten nodig zijn,
dan wordt dat met dit symbool aangegeven. Bijvoorbeeld gegevens die tijdens de
laatste beoordeling in de agenda genoteerd zijn. Op basis van deze gegevens
wordt de beoordeling van de gewas- en vochttoestand uitgevoerd.

Wanneer er meerdere documenten gebruikt worden óf het resultaat van een processtap zijn, wordt dit symbool gebruikt.

Dit symbool wordt gebruikt wanneer het ingaande of uitgaande document een
computerbestand is.

Dit symbool wordt toegepast wanneer er binnen een proces een keuze gemaakt
moet worden. Er wordt een keuze tussen ja en nee gemaakt.

Deze pijlen geven de stroom aan tussen de verschillende processtappen.
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Bij de procedures in het voorbeeldhandboek
is er altijd gekozen voor het werken met een
toelichting om de verschillende processtappen
te verduidelijken en de borging van kritische
punten te beschrijven. In tabel 4 is de toelichting per processtap weergegeven voor de
procedure 'Beregenen'.
5.Registratieformulieren en werkinstructies uitwerken
Aanvullend op een procedure kunnen werkinstructies, registratieformulieren en checklists worden ontwikkeld. In een werkinstructie moet duidelijk worden hoe iets wordt uitgevoerd. Een werkinstructie kan bijvoorbeeld
gebruikt worden om het inwerken van onervaren (los) personeel efficiënter te laten verlopen.
Ook bij complexe handelingen die niet regelmatig worden uitgevoerd (bijvoorbeeld afstellen van apparatuur) kan het eenmalig opstellen van een werkinstructie veel hernieuwd

uitproberen en overleg overbodig maken. Bij
registraties wordt eerst nagegaan waar registraties nodig zijn en welke informatie als
nuttig wordt ervaren. Met deze gegevens kan
vervolgens een registratieformulier worden
opgesteld.
Opmerkingen telers:
• 'Ik word nu gedwongen om kritisch na te denken o\er bepaalde
registraties en ik heb ook het idee
dal ik ten aanzien van registreren
op de goede weg zit. Ik wil niet registreren om hel registreren.'
• 'De medewerkers die bij ons spuiten krijgen straks een spuitopdracht op papier mee. Ik verwacht
hiermee fouten te kunnen voorkomen. Daar moeten ze bovendien
bepaalde gegevens op registreren,
inclusief de bijzonderheden die
waargenomen worden.'

Tabel 4. Voorbeeld van de beschrijving bij de toelichting van processtappen 1en 2behorende bij het proces 'Beregenen' in figuur 1.
processtap
1. Beoordelen ontwikkeling aardappelgewas in relatie tot tijd + vochttoestand:

2. Uitvoeren beregening:

toelichting
oordeel en aantekeningen noteren in agenda
minimaal lx per week beoordelen of beregenen nodig is op basis
van onderstaande punten:
aanvang beregenen op het moment dat bij de vroegste planten de stolonen 2 x zo dik zijn (beregen om aantasting
schurft in de hand te houden);
bewortelingsdiepte;
toestand van het gewas;
weersverwachtingen;
gegevens agenda raadplegen;
vochttoestand grond bepalen a.h.v. voelen + zien;
vakmanschap.
indien mogelijk zuinigste trekker voor beregeningsinstallatie;
essentiële vetnippels iedere dag voor gebruik smeren;
let op goede instellingen van installatie (met name de schuinstelling van de sproeikar);
beveiliging vooraf controleren op werkzaamheid;
maximaal 20 mm per keer —>bij voorkeur 2 x 1 5 mm binnen 48
uur in verband met bestrijding schurft;
let op windrichting en snelheid (max. windkracht 5);
datum beregening noteren in registratieprogramma DAAROM.
Arbo-aandachtspunten:
- bewaar een veilige afstand tot sloten
- blijf uit de buurt van de straal bij in werking zijnde kanon
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6. Systeem invoeren
Een voorwaarde voor het slagen van een
kwaliteitszorgsysteem is dat iedereen binnen
het bedrijf betrokken is bij het systeem. Medewerkers moeten goed worden ingelicht ten
aanzien van het nut van het systeem en er ook
naar handelen. Betrokkenheid en motivatie
van het personeel spelen een zeer belangrijke
rol bij het invoeren van kwaliteitszorg. De
betrokkenheid (en ook de kwaliteit van de beschrijving) wordt vergroot indien de medewerkers een bijdrage leveren aan het kwaliteitszorgsysteem of op zijn minst in een vroeg
stadium worden ingelicht over het opstellen
van het kwaliteitszorgsysteem. Ook is het van
belang dat er iemand verantwoordelijk gesteld wordt voor het gehele kwaliteitszorgsysteem. Meestal is dit op eenmansbedrijven
de ondernemer. Hij/zij vervult dan de functie
van kwaliteitsfunctionaris en is verantwoordelijk voor de opzet en instandhouding van
het kwaliteitszorgsysteem. Tevens moet ervoor gezorgd worden dat de benodigde registraties voor dejaarlijkse evaluatie verzameld
worden.
7. Audit
Een audit is een onderzoek of de praktijk
overeenkomt met de beschreven werkwijze
(het kwaliteitszorgsysteem). Onderzocht moet
worden of iedereen die bij een bepaald proces
betrokken is, weet wat er moet gebeuren en
volgens het kwaliteitszorgsysteem wil en kan
werken en het uiteindelijk uitvoert, zoals beschreven. Beoordeeld wordt of het kwaliteitszorgsysteem werkt en of het werk op het bedrijf geborgd en beheerst verloopt. Als er afwijkingen zijn tussen hetgeen op papier staat
en de werkelijkheid, kan het betekenen dat:
• niet aan de gestelde eisen van het kwaliteitszorgsysteem wordt voldaan. Dat
houdt in dat er een corrigerende actie of
een verbetering in de bedrijfsvoering
moet worden uitgevoerd;
• de werkwijze in de praktijk is verbeterd
ten opzichte van de beschrijving. Het
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kwaliteitszorgsysteem moet aangepast
worden.
Er bestaan interne en externe audits. Een interne audit wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf. Dit kan
iemand zijn uit het eigen bedrijf, die niet verantwoordelijk is voor resultaten van de te auditten procedure, of een deskundige van buitenaf. Een stimulerende wijze om de interne
audit op eenmansbedrijven vorm te geven, is
dat telers met elkaar een 'kwaliteitskring'
vormen. Dit houdt in dat ze bij elkaar op afgesproken tijdstippen een audit uitvoeren.
Een externe audit wordt gehouden door een
certificerende instelling (stap 9) of een afnemer.
8. Onderhoud
Een akkerbouwbedrijf is voortdurend in ontwikkeling. Vernieuwde inzichten en veranderingen in de markt betekenen veelal een gewijzigde bedrijfsvoering. Dit houdt in dat regelmatig moet worden beoordeeld of het
kwaliteitszorgsysteem nog voldoet aan de eisen, wensen en verwachtingen. Door bijvoorbeeld één keer per jaar audits te houden en
een beoordeling van het kwaliteitszorgsysteem te houden, komen tekortkomingen en of
verbeteringen aan de orde.
Een belangrijke voorwaarde voor het goed
onderhouden van een kwaliteitszorgsysteem
is dat het praktisch en inzichtelijk moet zijn,
waarbij de bestaande manier van werken het
uitgangspunt is en blijft (Rundervoort, 2000).
9. Certificering
Voor een bedrijf kan het aantrekkelijk zijn om
het bedrijf te certificeren om aan de klant/ afnemer aan te tonen dat de zaken goed voor
elkaar zijn, maar dit is niet altijd het doorslaggevende argument om te gaan certificeren. Doordat je met certificering een goede
stok achter de deur hebt om het kwaliteitszorgsysteem goed bij te houden, levert het
ook een meerwaarde voor het bedrijf op, zowel intern als extern, ook al vertaalt zich dat

Het belangrijkste van een kwaliteitszorgsysteem
niet een dik en onwerkbaar boek(en) wordt.
niet altijd direct in hogere inkomsten of prijzen.
De ISO-9000 serie is een internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitszorgsystemen die wordt beheerd door de ISO (International Standard Organisation). Voor dit
project is gekozen voor een kwaliteitszorgsysteem, dat opgezet is volgens de ISO-9002
norm. In het volgende hoofdstuk wordt hier
uitgebreid op ingegaan.
Nadat een aanvraag is ingediend bij een certificerende instantie neemt de auditor van deze
instantie het kwaliteitszorgsysteem onder de

is dat het praktisch en hanteerbaar is en dal hel

loep (documentbeoordeling), legt dit naast de
ISO-eisen en geeft aan wat de tekortkomingen zijn. Na deze beoordeling op papier vindt
een certificeringsaudit plaats. Wanneer hieruit
blijkt dat men werkt zoals is vastgelegd in het
handboek, dan wordt er cen certificaat verleend. Zoniet dan moeten de tekortkomingen
eerst worden weggewerkt. Het certificaat is
drie jaar geldig. Tijdens die drie jaar wordt
één à twee keer per jaar cen periodieke audit
gehouden. De terugkerende audits behorende
bij de certificering zorgen ervoor dat het onderhoud van het systeem niet volledig op
zelfdiscipline van de ondernemer neerkomt.

Opmerkingen telers:
• "('LTtificiTinR levert geen eenl meer op. dat doe ik dus nok niet. Wanneer
hel wel wal »aat opleveren, kan ik altijd nog »aan certificeren, mijn systeem is er klaar voor.'
'
'Wij ",aan voor kwaliteit, daar wil ik ook voor uitkomen. Ik twijfel no}>ol'
we daar het certificaat voor willen »aan halen.'
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KWALITEITSSYSTEEMEISEN VOLGENS
ISO-9001:1994
Algemeen
Door te werken met een kwaliteitszorgsysteem wordt ervoor gezorgd dat de klant krijgt
wat beloofd is en wat gewenst wordt. In de
voorgaande paragrafen staat in het kort beschreven hoe een kwaliteitszorgsysteem opgezet kan worden. Een praktische manier om
systematisch met kwaliteitszorg om te gaan,
is het werken volgens de ISO-9001:1994
norm (in 1994 is de laatste herziene versie
uitgebracht). De eisen in deze normen zijn in
feite tips ten aanzien van het invoeren van
een kwaliteitszorgsysteem.
Er zijn drie internationale normen die kwaliteitssysteemeisen behandelen waarmee aan de
afnemer getoond kan worden dat de kwaliteit
gewaarborgd is. De norm ISO-9001 richt zich
op het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen,
installeren en nazorg van producten en/of
diensten. ISO-9002 richt zich op dezelfde
systeemeisen als ISO-9001 met uitzondering
van ontwerp en ontwikkeling. ISO-9003 beperkt zich slechts tot de eisen rond eindkeuring en beproeving.
De ISO-systeemeisen zijn zeer algemeen gesteld en zijn voor alle bedrijven hetzelfde, of
het nu een multinational betreft met duizenden werknemers of een akkerbouwbedrijf met
één arbeidskracht. Bij de interpretatie en uitwerking van deze abstracte eisen kan professionele begeleiding daarom zinvol zijn.
In dit hoofdstuk worden globaal alle 20 normelementen (paragrafen) die in de ISO9001:!994 norm voorkomen uitgelegd. Bij
het bespreken van de normelementen is dezelfde volgorde aangehouden als in de norm.
Al deze norm-vereisten moeten in het handboek naar voren komen voor een goed lopend
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kwaliteitszorgsysteem en zeker wanneer er
een certificering aangevraagd wordt. Voor het
behalen van een ISO-9002 certificaat gelden
dezelfde normen, behalve de paragraaf over
ontwerpbeheersing. Voor een volledige beschrijving wordt verwezen naar de normtekst
(NNI, 1994).
In het voorbeeldhandboek dat in deze publicatie is opgenomen, wordt in het document
B06 door middel van een referentiematrix
aangegeven in welke hoofdstukken van het
handboek verschillende normelementen uit de
ISO-norm worden afgedekt.

20 normelementen, 20tips
1. Directieverantwoordelijkheid
Directieverantwoordelijkheid betekent dat de
directie (in de akkerbouwsector meestal de
ondernemer) bewust omgaat met de doelen
van de onderneming en de wensen van de
klant. Daarvoor moet op bepaalde afgesproken momenten stilgestaan en nagedacht worden over het beleid van het bedrijf ten aanzien van bijvoorbeeld klanttevredenheid, milieu, arbeidsomstandigheden, productkwaliteit
etc. Door concrete doelstellingen te maken
kan aangegeven worden hoe en wanneer het
beleid tot stand komt. De doelstellingen
moeten zo veel mogelijk in relatie staan tot de
wensen en verwachtingen van de klant. Het
SMART formuleren van doelstellingen is een
handig hulpmiddel om de doelen scherp op
papier te krijgen. Dit betekent dat de doelstellingen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel,
Realistisch en Tijdsgebonden moeten zijn.
Beleid en doelstellingen zijn bedrijfsspecifieke zaken en zullen op elk bedrijf anders zijn.
Binnen het zorgsysteem moet er voor gezorgd

